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I

1 juli 1644 havde Kong Christian den 4de godt

Haab om at tilintetgjøre den svenske Plan til Danmarks

Erobring, som var sat i Værk af Lennart Torstensson,

der havde besat Bremen, Holsten og Slesvig, hvor fra

Helm Wrangel med 4000 Ryttere overfaldt og brand-

skattede Nørrejylland, medens Gustaf Horn over Skaane

vilde gaa Torstensson i Møde paa Sjælland, under-

støttet af den svenske Østersøflaade under Clas Fle-

ming og den svensk-hollandske Flaade under Thiessen

i Vesterhavet.

Kong Christians personlige Sejrvindinger over begge

de svenske Flaader*) havde jo nemlig berøvet Torstens-

son og Horn Midlet til at fore deres Hære sikkert over

Sund og Bælt ; den danske Hovedhær , som under

Rigsmarsk Anders Bille dækkede Fyn, og den hol-

stenske Hær, som under Ærkebisp-Hertugen af Bremen,

Kongens næstældste Søn , Prins Frederik , dækkede

Marsklandene, fik i de sidste Dage af Juli Hjælp af

den tyske Kejsers Generalløjtenant, Grev Gallas, der

kom med 10,000 Mand, saa at de ikke længere behø-

vede at nøjes med Drillerier, men kunde tænke paa

^) Listerdyb den i6de og 25 de Maj; Colbergs Réd 30te Juni 1644.

(Alle Aktstykker, og hvad derpaa støtter sig, gives med deres

Datering, altsaa gammel Stil.)

Fra Enevældens Dæmring. I



en Forening, thi Gallas's Indrykning i Holsten tvang

selvfølgelig Torstensson til at samle sine spredte Kræfter

og navnlig til at kalde Helm Wrangel tilbage fra Nørre-

jylland.

Clas Flemings Flaade, som efter Slaget paa Col-

bergs Red laa i Kiels Fjord, lukket inde af den danske,

led efter en hel Maaneds Indespærring Mangel paa

Fødemidler; der var al Udsigt til, naar Kongen kunde

tilbageerobre Christianspris , og Grev Gallas i Forening

med Prins Frederik kunde holde Torstensson borte fra

Kiels Fjord, medens de selv beskøde den indespærrede

Flaade, at denne vilde blive nødt til at overgive sig,

paa samme Tid som Torstensson vilde blive afskaaren

fra Tydskland. Kong Christian tænkte endog paa at

lade sin snart frigjorte Flaade foran Kiels Fjord løbe

om til Stockholm og føre Krigen over i Fjendens Land

;

han sendte den 5te Avgust en indtrængende Anmod-

ning til Grev Gallas om endelig at gjøre det hurtig af

med den indesluttede Flaade. Da vidste han endnu

ikke, hvorlunde det den iste Avgust var lykkedes den

faldne Clas Flemings Efterfølger, Carl Gustav Wrangel,

at bryde ud af den Fælde, hvori den danske Admiral

Peder Galt holdt ham fast; han vidste ikke, at Gallas

allerede havde gjort en Bevægelse mod Kiel, men,

skræmmet af Torstenssons Manøvrer, havde opgivet

dette Punkt for at samle sin og Prins Frederiks Styrke

ved Neumiinster, hvor de, opstillede i Slagorden, lod

Torstenssons Hær drage sig forbi uden at lægge den

et Halmstraa i Vejen.

Gamle Peder Galt blev gjort til Syndebuk for den

hele Elendighed, men hans Dod har visselig ikke



kunnet bøde paa Kongens, saa sørgelig fejlslagne, lyse

Forhaabninger; nu maatte han begynde for fra til Søs,

og om Tilstandene ved den holstenske Hær fik han

slemme Tidender, til Dels gjennem Prins Frederik, men

navnlig gjennem de betroede Mænd, han paa sin Søns

egen Opfordring sendte til denne, for at raade Bod

paa dens mange Mangler og navnlig paa dens slette

Mandstugt.*) Det var altsaa kun en tarvelig Trøst, at

Fjenden var ude af Halvøen; thi Spillet kunde hurtig

komme til at begynde paa ny under heldigere Vilkaar

for Modstanderen; Lykken havde gjort de danske

V^aaben et glimrende Tilbud, og dette var blevet slet

modtaget, vilde derfor næppe blive gjentaget. Gallas

havde nemlig forfulgt Torstensson ind i Tyskland og

var omtrent bleven tilintetgjort; den tyske Kejser vilde

sikkert ikke, selv om han kunde, ofre nogen ny Hær

til Understøttelse for en saa tvivlsom og lidet selv-

virksom Allieret som Danmark.

Da Jyderne i Avgust og September havde faaet

Tid til at indsamle den Smule Sæd, Wrangels Rytter-

skarer havde levnet dem, og Skansearbejdet paa den

atter af Anders Billes Folk besatte Bjærgsodde-Skanse

var færdigt, trængte Kong Christian til en Bedrift, som

atter kunde tilvende ham Lykkens Gunst og hans kej-

serlige Allieredes, for ej at tale om de svenske Mod-

standeres Agtelse. Han beordrede i Slutningen af

*) Prins Frederiks egenhændige Brev til Kongen af 13de Avgust

og Chr. IV.'s Brev til Prinsen af 24de Septbr. 1644. Geh. Arch.

Bremen 38 og Qla samt en Pakke mrk. »Rationes und Vor-

schlage, warumb mit den konigl. Denmarkischen Volcl-cern auf

den Feind in Jtitlandt bei so gestalten Sachen nicht avanciret

werden konne.«



Avgust sin Rigsmarsk at gaa til det af Gustaf Horn

belejrede Malmø med 4000 Ryttere og 2000 Mand

Fodfolk, for, ved et Udfald fra Fæstningen, at drive

Belejreren tilbage og om muligt tilintetgjøre ham.

Horn havde imidlertid indrettet sig en stærkt forskanset

Lejr, hvori han lukkede sig inde, naar Billes Ryttere

viste sig, og hvorfra disse umuligt kunde drive ham

ud*); selv ikke da Kongen personlig drev paa og lod

Fodfolket belejre Belejreren, lykkedes det at faa Horn

til at modtage Udfordringen, inden det traf ind med

langvarigt Regnvejr, som gjorde alle Bevægelser og

Arbejder umulige, og medens Modstanderne laa og

ventede paa Opholdsvejr, fik Kongen det knusende

Budskab om Pors Munds og den danske Flaades Øde-

læggelse den 23de Oktober mellem Lolland og Femern.

Ved dette Slag vare Svenskerne blevne Herrer til Søs,

og de havde alt for halvanden Maaned siden vist utve-

tydige Tegn til, efter Sejren over Gallas, at ville paa

ny spille Mestre paa den jyske Halvø. Da nu Holsten

og hele Slesvigs Østkyst vare mere eller mindre ud-

pinte, laa det meget nær at befrygte en hastig Over-

rumpHng af Fyn ved det Korps af 4000 Ryttere, som

Torstensson atter denne Gang havde sendt forud for

sig under Helm Wrangels Kommando.

Under disse brat forandrede Forhold var Kongen

nødsagen til at overlade Malmøs Forsvar til en ringe

Besætning, medens Rigsmarsk Anders Bille med hele

*) Fra Malmø udstedte Kongen den 22de Septbr. en Befaling om
»at den 4de, 5te og 6te Novbr. skulde være almindelige Bede-

dage for at afvende Guds retfærdige Vrede og vore Synders

fortjente Straf i denne farlige og vildt udseende Tid.«



Resten af Hæren maatte ile til Stillingen ved Lille

Bælt. Denne naaede han ganske vist, inden Helm

Wrangel og Torstensson havde foretaget sig noget

imod den; men det slette Vejr i de skaanske Bivuaker

og Ilmarchen derfra til Fyns Vestkyst havde foran-

lediget megen Sygelighed iblandt hans Folk; heller

ikke havde de mangelfulde Transportmidler og Frygten

for den svenske Flaade tilladt ham at faa alle Rytterne

med, ja, langt ind i December se vi ham endnu vente

paa sine Ryttere fra Malmø. Ikke desto mindre lod An-

ders Bille Bjærgsoddeskansen besætte af sine sundeste

Folk, for at have fast Fod paa jysk Grund og saaledes

være i Stand til at virke i Forening med den holsten-

ske Hær; Fyns Forsvar var dog naturligvis og i Følge

Kongens udtrykkelige og gjentagne Ordre hans Hoved-

opgave, men Rigsmarsk Bille havde ved sine kraftige

Angreb den 15 de Marts paa Aabenraa, derefter paa

Bogø og endelig den isteMaj ved sit glimrende Over-

fald paa Svenskerne ved Kolding, til fulde vist, hvor-

ledes han forstod den militære Grundsætning, i Følge

hvilken Angreb og Forsvar maa gaa Haand i Haand,

naar der skal komme noget godt ud af Anstrængel-

serne. Ligesom han ved disse Stød havde tvunget

Torstensson til at lade det blive ved et enkelt Angreb

paa Fyn, saaledes haabede han nu, ved Hjælp af Frem-

rykning fra Bjærgsodde, at kunne isolere Wrangel, hvis

denne, ligesom forrige Gang, skulde vove sig op i

Halvøens nordlige Del. Han regnede herved paa den

holstenske Hær; thi Kongen havde i en Skrivelse af

30te Avgust 1644*) til det jyske Rigsraadsudvalg

*) Jyske Tegn. (Niels Krag, Erik Juel, Mogens Høg og Mogens

Sehested).



antydet, at Prins Frederik ønskede at forene sig med
Tropperne i Nørrejylland, for ved Hjælp af dem at

kunne afværge det Indfald, han havde Grund til at

frygte. Da Prinsen ikke havde set sig i Stand til at

hindre Fjenden i at brede sig i Holsten, medens Bille

var i Malmø, maatte det jo antages, at han efter dennes

Tilbagekomst sidst i Oktober vilde forny sine Ønsker

om kraftig Samvirken. Den holstenske Hær var i

Oktober voxet op til en Styrke af 5370 Mand*), vist-

nok til Dels ved hvervede Flygtninge fra Gallas's

sprængte Hær; den var saaledes ganske vist for svag

til paa egen Haand at forbyde de sejrrige svenske

Tropper Overgang over Ejderen; men i Forening med

de henved 3000 Mand, som Bille ventede at turde

samle paa jysk Side af Lillebælt, naar alle Forstærk-

ninger og Efternølere vare indtrufne i Lillebælt-Stillingen

paa fynsk Side, var der al rimelig Udsigt til, at Fjen-

den kunde holdes borte fra Nørrejylland eller tilføjes

foleligt Tab, hvis han vovede sig forbi Bjærgsodde-

Skansen uden at blokere den. — Prins Frederik viste

da ogsaa ved en Skrivelse tiL Kongen, dateret Lyks'

borg den 26de Oktober, at han var til Sinds at gjøre

noget, thi deri hed det, »at han nærer Haab om med

3000 Mand Fodfolk, 1200 Heste og 250 Dragoner at

kunne afmarchere til en fast Plads, hvor fra han kan

forbyde Fjenden videre Fremgang« ; men ved denne

faste Plads havde Prinsen ikke tænkt paa nogen sles-

vigsk eller jysk; det fik Bille at vide i Begyndelsen af

November, da Kongen under 3dje Novbr. beordrede

*) Brev fra Kongen til Prinsen af 14de Oktbr. 1644. — Extrakt i

Aktstykker til Krigsretssagen af 1646.



de jyske Adelsmænd til at understøtte Prinsen med

saa mange Folk, de kunde overkomme, fordi Hs. Høj-

ærværdighed med 3000 Mand Fodfolk, i2CO Heste og

1000 Dragoner vilde marchere til — Kiel(!) for der fra

at hindre Helm Wrangels Fremgang i Slesvig og Nørre-

jylland (!); og efter at Prinsen den lode Novbr. yder-

ligere havde motiveret sit Andragende om Forstærk-

ning fra den jysk-fynske Hær ved at skrive til Kongen,

at hans Hær trak sig af Vejen for den overlegne Fjende,

i den Hensigt at skaffe Billes Hær Luft, saa beordrede

Kongen under 19de November Rigens Marsk »til at

undsætte Prinsen med saa meget Fodfolk og Rytteri

fra Fyn, som der kan undværes uden at komme denne

Landsdels Forsvar til Skade. »*)

Denne Tilføjelse, eller rettere denne Betingelse for

at komme Prinsen til Hjælp maatte aabenbart forbyde

Bille at sende en eneste Mand ned til Kiel, eller hvor

Prinsen monne være-, thi Fyns 10 Mil lange Vestkyst

var visselig tarvelig nok besat af de knap 10,000 Mand,

hvorover Bille raadede; og da Kongens Ordre ikke

omtalte, at Undsætningen skulde til Kiel, foretrak Bille

skriftlig at tilbyde Prinsen 1000 Mand Fodfolk og 500

Ryttere, der skulde komme, saa snart Mødested og

Tid vare blevne opgivne. Prinsen svarede den 26de

Novbr. fra Lyksborg undvigende, i det han udbad sig

Rigsmarskens skriftlige Erklæring om Størrelsen af den

Styrke, han vilde stille til den af Hs. Majestæt bifaldede

Conjunctio armorum, samt overlod til ham at bestemme

*') G. A. Jyske Tegneiser og Pakke 92 »Protokol og Kopier af

alle Skrivelser i Anledning af den væbnede Konjunktion fra lOde

November 1644—45«.



det sydligste Sted, hvor hen han mente at turde sende

sine Folk, thi »Vi tør ikke separere Os for langt fra

Marsklandet og have derfor besluttet for det første at

sætte Os fast i Rendsborg«. Hertil ankom Prins Fre-

derik den iste Decbr. *)

Kongen havde, i sit Brev til Prinsen af 14de Ok-

tober, ladet en Ytring falde om, at > Marsklandet maa

vi søge bevaret for os selv«. Hele Brevet er en

stræng Kritik af den Maade, hvorpaa den holstenske

Hær er indkvarteret, og af den Uorden der hersker;

denne Ytring om »Marsklandets Bevarelse for os selv«

kan i sin Sammenhæng kun forstaas med Hensyn til

de øjeblikkelige Provianteringsforhold, ikke som befalet

strategisk Princip. Dog er det uden Tvivl til denne

Kongens Ytring, at Prinsen sigter i sit Svar til Bille;

den dybere Grund til denne skjæve Opfattelse vil læn-

gere hen blive klar.

Imedens Rigsmarsken og Hertug-Ærkebispen ind-

ledede deres Forbindelse, havde Helm Wrangels lille

Skare tumlet sig lystig i Slesvig. Efter at have er-

obret en Mængde holstenske Byer og Forter var den

over Egernfjord gaaet til Gottorp, hvor Hertugen havde

forstærket den, og det er ikke underligt, at Kongen

harmedes ved at høre derom. Under 29de Oktober

havde han bl. a. skrevet til sin Søn: >Vi ville ikke

opholde Os videre ved, at Fjenden, skjønt ringe i Tal,

har faaet Lov til at gjøre stor Bravade og Fortræd,

uden at nogen derudi har hindret ham, thi Vi ind-

rømme, at der har været Mangel paa Subsidier, som

*) Ci. A. Bremen 38. Prins Frederiks egenhændige Brev til Chr.

IV. fra Flensborg den 11 te Decbr. 1644.



de Gottorpske cunctere med at yde; men naar Vi fra

anden Side modtage Listerne over Kvartérbelægningen

og deraf se, at vi have 2017 Ryttere, 761 1 Infanterister

og 324 Dragoner, altsaa i alt en io.ocxd Mand, saa

maa Vi beklage, at Fjenden, til Trods for denne vor

Overmagt, dog skal have Lov til i dens nære Paasyn,

at husere efter Behag med sin ubetydelige Styrke.«*)

I Anledning af denne Skrivelse havde Prins Fre-

derik sendt sin Næstkommanderende over Infanteiiet,

Generalmajor Friedrich von Bawyr (Baur) til Kjøben-

havn for at mildne den kongelige Vrede, og det lyk-

kedes, i det Baur havde adskillige tjenstlige Spørgs-

maal at forelægge Kongen til Afgjorelse. Den lode

Novbr. underskrev Kongen den derom handlende Be-

faling, som Baur fik med. I Assens traf han Rigs-

marsken, med hvem han havde en Samtale, som dog

kun blev kort, thi den maatte fortsættes skriftlig; Baur

bad om, at de 1000 Infanterister og 500 Ryttere, som

x'ai'e lovede Prinsen, maatte blive satte over Lillebælt

saa sydlig som muligt, for at de kunde komme den

holstenske Hær til Hjælp, hvis Fjenden skulde over-

falde den paa Marchen fra Rendsborg nord efter, og

300 Pikenerer maatte der være iblandt Fodfolket.

Rigsmarsken svarede ham samme Dag, den 25de Novbr.,

at Helm Wrangel i det Øjeblik stod hele 10 Mil fra

Haderslev, og at det. efter en Overløbers Udsagn,

skulde være hans Hensigt at gaa helt op i Nørrejylland.

Baur kunde altsaa trygt rejse over til Haderslev og i

øvrigt stole paa, at Aftalen om Tropperne m. m. nok

*) Extrakt i Protokol og Kopier. G. A.
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skulde blive punktlig holdt ^ men Baur blev i Assens,

hvor han den 28de Novbr. modtog et nyt Brev fra

Rigsmarsken, som fra Middelfart meddelte, at Oberst

Wrangel var paa Vejen til Viborg, og at den Over-

løber, fra hvem han havde Nyheden, tilføjede det lidet

trolige, at sex af Feltmarskalk Torstenssons Regimenter

skulde følge efter. Der vilde efter al Rimelighed være

et godt Coup at gjøre, naar Baur holdt sig strængt til

Aftalen om Konjunktionen og navnlig om det Terræn-

afsnit, hvor den burde foregaa.

Baur kunde dog ikke komme afsted ; thi han havde

hørt et Rygte om, at omstrejfende svenske Ryttere

skulde have vist sig ved Tønder; men da han sendte

Meddelelse derom til Rigsmarsken, kunde denne ikke

tilbageholde sin alvorlige Beklagelse af Generalens Frygt

for sin egen Person, medens hvert spildt Øjeblik ko-

stede de arme Jyders Gods og Blod. Han maatte ind-

stændig bede Generalen at tage over til Aabenraa,

hvis han ikke turde sætte over til Haderslev, og der-

hos om at lade den holstenske Hær gjøre sig Fjenden

voxen i Holsten, thi Fyns Besætning led af saa megen

Sygdom, at den umulig kunde yde Prinsen større Til-

skud end det, som alt var ham tilbudt. Dette Brev

hjalp for saa vidt, som Baur nu besluttede at rejse, —
hvis han kunde faa en Eskorte af 400 Mand Musket-

terer, og Rigsmarsken var saa glad over Udsigten til

at se ham ovre paa den anden Side af Bæltet, at der,

til Trods for Sygdom, fortyndet Besætning i stærkt

spredte Kvarterer og alt trufne Anstalter til at eskor-

tere Generalmajoren over til Haderslev, dog blev gjort

Udvej til et Følge af henved 300 Mand Fodfolk og



JI

nogle Ryttere; dog nu, i sidste Øjeblik, aabenbarede

Baur, hvad hans diplomatiserende Vendinger og Nølen

havde stilet hen imod : nu fordrede han, at Rigsmarsken

skulde lade sit Tilskud til Holstenerhæren gaa over

Als til Angel, men derpaa fik han det bestemteste

Afslag den 30te Novbr. med høflig Henvisning til, at

Folkenes Ind- og Udskibninger ved de forskjellige

Færgesteder vilde medtage 14 Dage, i Løbet af hvilke

Nørrejylland vilde være saa grundig udplyndret, at den

forenede Hær næppe vilde finde det tørre Brød, naar

den endelig engang kom op for at befri Jyderne. Kun

i Afsnittet mellem Haderslev og Kolding vilde han lade

sine Folk støde til Prinsens, og med denne Besked

maatte Baur lade sig nøje. — Dette Forspil havde

ikke været meget lovende for den danske Rigsmarsk;

thi Baur var den ene af Prins Frederiks militære Raad-

givere, tilmed den ældste eller fornemste ; kunde han

vise en saa sejg Træskhed i et Øjeblik, da det gjaldt

om resolut Handlen, var der ikke stort Haab om at

fri Nørrejyderne fra en tung Gjentagelse af den nys

lidte Overlast; og dette Haab var i Virkeligheden

endnu ringere, end Generalmajorens hele Optræden lod

formode.

Baurs Fraværelse var bleven selv Prinsen for lang

;

han maatte gribe til at udruste en ny Underhandler,

og hans Valg var faldet paa en Kaptejn Brockdorf,

hvis skriftlige Instruktion endnu foreligger. Af den

erfare vi altsaa Prinsens egen Opfattelse af Situationen.

Den udtaler, at Rigsmarskens Tilbud om looo Knægte

og 500 Ryttere er meget for ringe, i Betragtning af,

at Fjenden staar i hans Land, for hvis Befrielse han
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er skyldig at opbyde sine yderste Kræfter; dernæst, at

Rigsmarskens Tilskud bor møde ved Holstenerhæren i

Angel, hvis Fjenden har besat Vendsyssel, og endelig

bør det være en Grundbetingelse for det hele Fore-

tagende, at den forenede Hær forplejes fra Fyn. Lige-

ledes bør Kaptejn Brockdorf lade Rigsmarsken forstaa,

at Prinsen, saafremt Fjenden hindrer de to Hærafdelin-

gers Forening, agter at trække sig tilbage til Holsten,

hvis Fæstningers og Marsklandes Sikring er Holstener-

hærens Hovedopgave.

Netop som Kaptejn Brockdorf var rejst til Middel-

fart med denne Instruktion af 3dje December, indlob

til Prinsen et Brev fra Rigsmarsken af iste December,

hvori denne klart formulerer sin for Baur fremsatte

Anskuelse, i det han dog gjør opmærksom paa, at

adskilligt af hans Rytteri endnu er paa Sjælland, da

Overskibningen fra Malmø ikke har kunnet gaa hurtig

nok, og at hans Tilskud til Prinsens Hær følgelig kan

bliv^e større, naar disse Folk indtræffe i Stillingen. —
Rigsmarsken forsømte heller ikke samtidig at bearbejde

Prinsens Generalkrigskommissær' Key v. Ahlefelt*), for

hvem han udtalte sig paa lignende Maade med særlig

Henvisning til den Fare, som truede Fyn fra de mange

svenske Skibe, der krydsede om Øen, og som i den

Grad bandt den fynske Hær til Landet, at den hol-

stenske Hær absolut maatte gjøre sig bastant i Holsten.

^) Dette Brev er trykt Side iiS i de af Fyns lit. Selsk. udgivne

Aktstykker.
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II.

Rigsmarsken havde saaledes gjort sit bedste; men

da han den 5te Decbr. modtog Kaptejn Brockdorf,

har han ikke kunnet undgaa at grue for Uforligelig-

heden af Prinsens og sine egne militære Anskuelser.

Vel havde Kaptejn Brockdorf det Hverv at meddele

den behagelige Nyhed, at Prinsen agtede at marchere

fra Rendsborg til Flensborg, for, som sagt, i Angel at

modtage Rigsmarskens Kontingent, men hvorledes

kunde det forsvares at mindske Fyns Besætning til

Fremme af et Hovedformaal som det at konservere

Holstens Fæstninger og Marsklande 1 Rigsmarsken var

derfor snart færdig med Kaptejn Brockdorf, som rejste

tilbage med den ufravigelige Besked: i) at Tilskuddet

ikke for Tiden kunde loves større end looo Knægte

og 500 Ryttere; 2) at det skulde melde sig hos Prinsen,

naar denne var rykket frem imellem Haderslev og

Kolding; 3) at det skulde sættes over Bæltet den 9de

Decbr.
; 4) at Prinsen maatte indhente paalidelige Med-

delelser om Fjenden for at kunne vide sin Ryg sikret

;

5) at den holstenske Hær burde tage med sig, ikke

blot Proviant og Ammunition, men ogsaa alle de Sol-

dater, der lod sig hverve i Holsten, samt Heste til det

Artilleri, Rigsmarsken kunde medgive den forenede

Hær, — og omtrent de samme Ting pointerede Rigs-

marsken i et Brev til Prinsen af 6te Decbr., som han

for en Sikkerheds Skyld afsendte samtidig med Kap-

tejn Brockdorfs Afrejse. — Næppe havde denne fundet

Sted, førend der indløb et Brev fra Prinsen til Kaptejn

Brockdorf, og Rigsmarsken betænkte sig ikke længe
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paa at bryde og læse det. Det var skrevet den 4de

Decbr. og indeholdt den Ombestemmelse, at Prinsen

agtede at blive endnu et Par Dage i Rendsborg, dels

fordi den kejserlige Hovedarmé sagdes at have tabt et

Slag og at, som Følge deraf, 13 svenske Regimenter

under Wittenberg skulde være gangne over Elben ved

Boizenburg, dels fordi den holstenske Hær netop var

i Færd med i stor Maalestok at indsamle alt det Korn

og al den Proviant, Fjenden ellers rimeligvis vilde

kunne nyde godt af. Det eneste Lyspunkt ved Kap-

tejn Brockdorfs Sendelse var altsaa nu formørket, og

Rigsmarsken kunde ikke lade være i et Brev af 7de

Decbr. at bede Prinsen om ikke at rette sin Færd

efter løse Rygter; men tre Dage efter indløb Prinsens

Brev af 8de Decbr. , hvori ikke blot de kejserliges

Nederlag blev bekræftet, men hvori der endog meldtes

et nyt, som havde foranlediget Prinsen til at forstærke

Marsklandets og Fæstningernes Besætning i den Grad,

at han maatte bede Rigsmarsken om at sende saa me-

get Folk, som det blot var ham muligt, og navnlig

Ryttere til Holsten!

Samme Dag, den 8de, som Prinsen skrev dette

mærkelige Brev, havde Rigsmarsken besvaret et Brev

af 2den Decbr. fra General Baur. Anders Bille frem-

hævede deri, hvorledes Konjunktionsplanens nu be-

frygtede Resultatløshed vilde nedkalde en Hvirvelstorm

af alles Uvilje over samtlige Førere, og at et godt Re-

sultat kun kunde hidføres paa den noksom paaviste

Maade. Baur maatte vel huske paa, at Ud- og Ind-

skibning af Tropper i uberegnelig Strøm og Vind let-

tere lader sig tænke end udfore : hvis den holstenske
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Hær ikke er ved Haanden i Morgen, efter at det fyn-

ske Kontingent er overskibet, og Wrangel faar Nys

derom og med sin vante Hurtighed benytter sig af

dets Hjælpeløshed, er det for tungt et Ansvar at bære.

Hoffet er underrettet om Sagernes Stilling. Kom der-

for, og det snart, og lad mig til enhver Tid vide, hvor

langt De er avanceret. —
Samme Dag, den 8de, foregik et helt Omslag i

x\nskuelserne hos den holstenske Hærs Førere ; hvad

der har foranlediget det, kunne vi ikke med Sikkerhed

paavise *) ; men Baur meldte til Rigsmarsken, at Prinsen

nu havde givet Ordre til Opbrud med Hæren, som

den Ilte Decbr. kunde staa ved Flensborg. Og i et

nyt Brev af samme Dag, den 8de, meldte Baur, at

Prinsen havde besluttet at rykke frem mod Ribe. Lige

saa glædelig som den første Tidende var for Rigs-

marsken, der nu endelig begyndte at øjne en Ende

paa den langvarige Spænding i Uvirksomhed, lige saa

harmelig maatte den sidste forekomme ham. Ribe!

Han vidste, at Helm Wrangel ved sin Indrykning i

Nørrejylland havde taget Haderslevhus og Ribehus, paa

hvilket sidste Sted der var efterladt en Besætning af

et Par Hundrede Mand. Det kunde jo umuligt være

Prinsens Mening at gaa did med sin Hovedstyrke ; for

en Sikkerheds Skyld vilde han dog strax advare der-

imod, og den Iode Decbr. skrev han til Baur, at den

Plads kunde man ganske rolig lade ligge bag sig uden

at attakere den ; nu gjaldt det om at holde Folkene

*) I Billes Henvisning til, at han havde holdt Kongen a jour med
alt, ligger dog et Vink om Aarsagen til dette Omslag.
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sammen og selv vinde en fast Beslutning i et sam-

drægtigt Krigsraad om, hvad her nu skulde gjøres og

lades.

Den Dag, Anders Bille skrev dette Brev, kom den

holstenske Hær virkelig til Flensborg, og allerede

Dagen efter, den iite, se vi Prinsen i Gang med at

meddele Kongen og Rigsmarsken denne tilfredsstillende

Kjendsgjerning.

Brevet til Kongen indeholder bl. m. a., at Prinsen

den I ode Decbr. har holdt Rendez-vous ved Dane-

virke, hvor han selv har talt sine Tropper:

Af Grev Penz's Regiment 684 Md.

— General Claus Ahlefelts do. 342 —
- Oberst Heinr. v. Buchwaldts do. 744 —

I alt Infanten: 1770 Md.

;

Kavalleriet 1400 Hoveder omtr.

Endvidere beder han Kongen om Lov til at lade

sine Soldater forsyne sig med Proviant fra deres Kvar-

terer*) blot i nogle Dage, »for at ikke Hs. Mayst.'s

Undersaatter paa vor Vej skulle blive helt ruinerede ;<.

Derhos gjør han gjældende, at Wrangel i Nørrejylland

ikke har 3 eller 4, men snarest 5000 Mand, af hvilke

de fleste ere Ryttere. — Dette sidste er mærkeligt,

fordi Prinsen i et tidligere Brev fra Holsten har meldt,

at Wrangel gik op i Nørrejylland med 4000 Mand, og

fordi han nu ikke anfører nogen Grund til sin ændrede

*') Den attraaede Tilladelse ." ulde rigtignok have ondt ved at naa

Prinsen i rette Tid, naar han da ikke vilde tøve 14 Dage i

Flensborg.



Mening herom. I Brevet til Rigsmarsken beder Prinsen

sig nøjagtig opgivet det Sted i Haderslevs Omegn,

hvor de fynske Tropper skulle støde til hans og ud-

taler det som særlig ønskeligt, at der iblandt dem maa

findes flere end de lovede 500 Ryttere, men han næv-

ner ikke deri med et Ord sit Brev af 8de Decbr. med

Anmodningen om at faa sine Marsk- og Fæstnings-

Besætninger erstattede med det størst mulige Tal af

fynske Ryttere. Billes Svar herpaa er af 11 te Decbr.,

men forbigaar ogsaa denne Anmodning med betegnende

Tavshed, medens det udtaler Tilfredshed over, »at den

meget omtalte og ivrig attraaede Konjunktion med

Guds Hjælp kan blive iværksat i Morgen imellem

Haderslev og Kolding, saa at Wrangels Tropper her-

efter kunne faa andet at tænke paa end deres konti-

nuerende Brandskatninger. « Ligeledes undlod han

klogelig at svare paa Prinsens Brev af 11 te December,

hvori Rigsmarsken opfordredes til at skaffe Prinsen

fuld Vished om, hvad Ladning der førtes paa et Par

Skibe, som i den sidste Tid skulde have vist sig ud

for Stenderupstrand ; Bille kunde have Bekymring nok

uden at søge om nogen større: hans bedste Tropper

kunde jo meget let komme til at staa hjælpe- og red-

ningsløse hist ovre paa Stranden, hvis der i Prinsens

Hovedkvarter skulde rejse sig nye Betænkeligheder;

og hvor ringe havde ikke Prinsens gamle Betænkelig-

heder og Nolen gjort den før saa lyse Udsigt til at faa

Wrangel ramt følelig: det var saa godt som givet, at

Gottorper-Hertugen strax havde sendt Wrangel Under-

retning om Prinsens Afmarche mod Nord, og hvert

Øjebliks Tøven vilde fra nu af være dobbelt fordærve-

Fra Enevældens Dæmring. 2
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lig. Under den heraf følgende Stemning modtog Rigs-

marsken nedenstaaende Brev fra Prinsen

:

Riesz d. 13de Decbr. 1644 (ca. 1V2 Mil VNV
for Aabenraa, paa gi. Oxevej).

»Eders Brev af i ite ds. er i Dag kommet Os

rigtigt i Hænde, og Vi have deraf set, at I med Hs.

Mayst. Folk har ventet Os som i Gaar mellem Kol-

ding og Haderslev. Skjønt vi have marcheret uaf-

brudt og paaskyndet Rejsen saa meget som muligt,

have Vi dog ikke kunnet naa længere end her til,

paa Grund af de overordenlig slette Veje og det

voldsomme Uvejr, som besværliggjorde Marchen især

for Artilleriet og Fodfolket. Vi agte imidlertid at

fortsætte denne Marche til det for Konjunktionen

bestemte Sted saa hurtig, som det under de nær-

værende Omstændigheder lader sig gjøre; men det

er af stor Vigtighed, at I indhenter paalidelig Kund-

skab om Fjenden og stedse aviserer Os, om han

skulde have noget i Sinde mod Eders overskibede

Folk. I saa Tilfælde vil I behage at rykke frem

mod Os, som da vil avancere Eder i Møde, for at

den Konjunktion, Vi have for, lykkeligen kan fuld-

byrdes og Operationen med den paabegyndes. —
Dette har Vi ikke villet undlade at meddele Eder

og forbliver Eder velbevaagen med fyrstelig Affektion.

Friederich.«

Som man vil se, var denne Befaling velskikket til

at forøge Rigsmarskens Bekymringer \ thi hvis Wrangel

angreb de overskibede Tropper, maatte det være med
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Rytteri, og over for dette vilde det jo være aabenbar

Daarskab at forlade Stenderup-Skov og søge ud paa

en aaben Mark eller Landevej.

Anders Bille skrev derfor til Kongen og bad om
hans Bestemmelse for, hvor Kommandoens Tyngde-

punkt skulde ligge under den forestaaende Forening af

de to Korps.

Herpaa svarede Kongen allerede den i6de saa-

ledes

:

»Dersom Vor Elskelige kjære Søn (Titulatur)

sig hos sit Folk befinder, tvivle Vi ikke om, at Hs.

Kjærlighed jo tager Eder som Rigens Marsk i Raadet

med sig, udi hvad sorn forefal'der og forrettes skal,

og derfor synes Os naadelig for godt, at I siden

efterkommer, hvad Ordre af Hs. Kjærlighed gjøres.«*)

Kong Christian havde alt før paalagt sin Søn »at

tage Rigens Marsk i Raadet med sig« ; men han havde

ikke udtalt sig om, hvor megen Vægt der skulde til-

lægges Marskens Raad. Da nu Prinsen til daglig var

henvist til militære Raadgivere, som Baur og Claus

Ahlefelt, var det let at forudse, hvorlunde han vilde

være mest tilbøjelig til at lytte efter dem, naar deres

og Billes Meninger afvege fra hverandre. Denne Af-

gjørelse fra Kongens Side maatte derfor blive skæbne-

svanger for Anders Bille. Heldigvis indløb den ikke,

førend fire Dage efter at den var udstedt; thi Bille var

selvfølgelig tagen over til sine Tropper paa Stenderup-

strand. Her var det ogsaa, at han modtog Prinsens

sidste Brev og besvarede det den 14de December med

*) Jyske Tegneiser.
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en Fremstilling af sine Grunde til at paaskynde For-

eningen og Foretagendet mod Wrangel; her fik han

end videre et nyt Brev fra Prinsen, som den 15 de med-

delte, at han nu var kommen til Haderslev og med

Guds Hjælp haabede at avancere videre næste Dag,

hvorfor han beordrede, at de fynske Tropper skulde

rykke ham i Møde, og at Bille selv skulde indfinde

sig hos ham. — Endelig, næsten en Maaned efter at

Kongen havde befalet Rigsmarsken at hjælpe paa

Prinsens Afiærer, saae det da ud til, at noget skulde

komme ud af de mange i den Anledning vexlede Ord

og Breve, men Udsigterne til at det skulde blive no-

get godt, vare ikke utvivlsomme : General Baurs træske

Underhandling, Prinsens militære Uerfarenhed, hans

Vaklen og Nølen, disse otte samfulde Dage, som den

holstenske Hær havde brugt for at komme fra Rends-

borg til Haderslev, tilmed paa et Tidspunkt, da Øje-

blikkene vare saa kostbare, ikke blot for de brand-

skattede, udpinte Jyder, men ogsaa for de fynske

Tropper, der havde stillet sig blot for at befri dem,

— alt dette kunde visselig - friste Rigsmarsken til at

lade Haabet fare, eller i det mindste til at ytre sin

Utaalmodighed. Dette kunde dog, lige saa fuldt som

Fjendens Tilsynekomst i dette ØjebHk, (Kaptejn Brock-

dorfs Instruktion) have haft til Følge, at Prinsen var

vendt om for at forsvare den holstenske Marsk — og

dermed vilde enhver Tanke om at faa Wrangel dreven

ud af Jylland for lang Tid være slaaet til Jorden. Den

danske Rigsmarsk mødte følgelig den næste Dag hos

Prinsen i dybeste Underdanighed.

Ved denne første Sammenkomst bestemtes, at »Kon-
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junktionen« skulde foregaa officielt den 17de Decbr.

ved og i Kolding. Da man ikke har Grund til at tro

om Prinsen, at han ønskede at gjøre nogen Scene ud

af den Forretning at overlevere og modtage Kontin-

gentet, saa tør man vel antage, at han har søgt dette

tjenstlige Etikette-Paaskud til at skaffe sine Folk Rast-

dage efter de overstandne store Strabadser; — havde

Rigsmarsken ventet saa længe, fik han at vente et

Døgn til.

Endelig oprandt den 17de, og sammen med Anders

Bille mødte her i Kolding de danske Adelsmænd og

jyske Krigs-Kommissærer Niels Krag, Erik Juel, Mogens

Høg, Frederik Ranzau og Peder Lange, der alle forud-

satte som givet, at Maalet for dette Foretagende ikkun

kunde være det ene : paa den hurtigste, sikreste og

mindst bekostelige Maade at befri de ulykkelige Jyder,

om hvis Vaande disse Mænd kunde give de friskeste,

første Haands Efterretninger. Denne Forudsætning viste

sig at bero paa en fuldstændig Fejltagelse.

Efter at det fynske Kontingent var blevet over-

leveret, talt og efterset ude paa Bymarken, samledes

Herrerne paa Slottet, og i Prinsens Navn forklarede

hans General-Krigskommissær Key v. Ahlefelt, at den

nærmeste Opgave for dette Foretagende var, ikke at

udsætte Tropperne for nogen Hazard, men at konser-

vere dem for Hs. kgl. Mayst. og Landets Tjeneste

;

dernæst udtalte han, at det vilde være af stor Betyd-

ning for denne, om man i Tide sikrede sig en Havn

paa Halvøens Vestkyst, f. Ex. ved Ribe, hvor Hollæn-

derne jo kunde falde paa at iværksætte deres rygtevis

omtalte Forsæt at hjælpe Svenskerne med Folk og
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Ammunition; derhos maatte Tanken om den ringe Be-

sætning i Holsten og Ditmarsken selvfølgelig ligge

Prinsen tungt paa Sinde, og da der ved Afleveringen

af de fynske Tropper havde manglet omtrent 200 Mand
i det Tal, Styrkelisten angav, at der skulde være, nem-

lig: 520 Ryttere under Oberstløjtenant Henrik Ranzau,

500 Infanterister af forskjellige Regimenter under Kap-

tejn Abel Spiesz og 500 udvalgte Folk af gamle jyske

Regiment under Oberstløjtenant Henrik Sandberg, havde

Prinsen mærket, hvor lidt man skjønnede paa hans selv-

opofrende Anstrængelse ved at komme hid, og nu havde

Hs. højærværdige Durchlauchtighed den største Lyst

til at gaa de 26 Mil tilbage, som han med saa stort

Besvær havde arbejdet sig frem ad. Det, at Hs. højærv,

Durchl. personlig stod her i Kolding, var jo det uimod-

sigeligste Bevis paa, hvor alvorlig han ønskede at komme
Fjenden til Livs og faa ham udjagen af Landet; men

det var sandelig for meget forlangt, naar man, som

Hr. Rigsmarsken havde antydet som sit Ønske, vilde

have Hs. højærv. Durchl. til at gaa hele 18 Mil læn-

gere nord paa, i det han derved lod den fjendtlige Gar-

nison i Ribe ligge bag sig, medens han var udsat for,

at Wrangel, naar han fik Nys om Korpsets Fremryk-

ning over Vejle, Horsens og Aarhus, ganske sindig

vilde ride sin Vej fra Lejren paa Flintebjærg ved Ran-

ders til Ribe og der fra videre mod Syd til Ditmarsken,

der altsaa vilde være ham fuldstændig prisgivet, ligesom

ogsaa Holsten, hvor fra Prinsen da ubetinget vilde være

afskaaren.

Det var spildt Ulejlighed, at Rigsmarsken gjendrev

denne Udtalelse Punkt for Punkt: Generalerne Baur
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og Claus Ahlefelt traadte op og talte, den ene i Øst,

den anden i Vest, og det blev nu de danske Herrer

klart, at den holstenske Hærs Førere slet ikke havde

dannet sig nogen gjennemtænkt Angrebsplan, men at

de vare komne hid for et Skins Skyld, for at det skulde

se ud , som om de vilde gjøre noget, medens deres

hele Maal kun var det, at bruge Hæren til at sikre

deres egne Ejendomme i Holsten og derfor at komme

snarest mulig tilbage med den til »de holstenske Fæst-

ninger og Marsklande.«

Ordene faldt saa drøje, som Hensynet til den nær-

værende Kongesøn blot kunde tilstede, og Mødet blev

ikke behageligt for nogen af Parterne. Det skulde dog

blive værst for de Danske ; thi imedens Herrerne vare

samlede paa Slottet, tog den holstenske Hær sig for

at vise, hvor godt den havde rastet og var kommen

til Kræfter: den gav sig i Færd med at plyndre Kol-

ding, ret som om den havde været en erobret, fjendt-

lig By; hverken Kirker eller Præster bleve skaanede,

ja, denne Bande Røvere, som Prinsen ansaa det for en

Hovedpligt »at konservere«, undsaa sig ikke en Gang

for at plyndre det Hus, hvori Rigsmarsken havde taget

Kvarter.*) De danske Herrer fik saaledes haandgribe-

lige Beviser paa, hvad de kunde vente sig af slige For-

bundne, og de fandt det klogest endnu samme Dag at

forlægge deres Kvarter til Landsbyen Seest, hvorfra de

strax indsendte nedenstaaende Skrivelse

:

^) Beretningen om Mødet i Kolding den 17de Decbr. 1644 er byg-

get paa forskjellige Breve i Geh. Arkivet, Pakke 92 og 1 13 til

Christian den 4des Historie. Prinsens Anskuelser fremgaa af

hans egenhændige Brev til Kongen, dateret Kolding den i8de

December 1644, altsaa skrevet Dagen efter Mødet. Det er sær-
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»Efter at Oberst Wrangel har gjort Indfald i Jyl-

land med fjendtlige Tropper, og Kongen, min naadige

Herre, havde befalet mig at lade nogle af de fynske

Tropper støde til Hs. Ærkebispelige Durchl.'s holsten-

ske Hær, har jeg af al Magt søgt at fremskynde disse

Hærafdelingers Forening, for at Fjenden ikke skulde

faa Tid til at udplyndre Jylland, eller nogen Undsæt-

ning faa Lejlighed til at hjælpe ham ud af Klemmen.

Endelig i Dag er denne af Hs. Mayst. befalede For-

ening kommen i Stand, men dens Formaal blev i Gaar,

i Hs. Ærkebispel. Durchl.'s Nærværelse, udtrykt saa

ubestemt, i det én gav det Projekt, en anden et mod-

sat, at jeg finder mig foranlediget til at fremkomme med

min ringe Mening, inden der foretages noget alvorligt

med de forenede Tropper. For mig staar Sagen saa-

ledes, at jeg ikke kan tænke mig nogen fordelagtigere

Anvendelse af dem end den, strax at lade dem gaa

løs paa Fjenden og tvinge denne til en afgjørende Fægt-

lig interessant, fordi det klarliof viser os de militære Anskuelser,

som vare raadende ved den holstenske Hærafdeling, og fordi vi

ligeledes eje dets Modstykke i det Brev, Bille og de fem andre

Adelsmænd skrev efter deres Flytning til Seest. Med Hensyn

til det førstnævnte, Prinsens Brev, ses det at være overbragt til

Kongen af ingen ringere end Prinsens General-Avditør, Dr. jur.

Carl von Hagen; det er noget brøstfældigt og fortjener derfor

at blive offentliggjort snart. Med Hensyn til det sidstnævnte,

Anders Billes Brev, turde det være tilladt at gjøre opmærksom

paa, at A. B. taler i første Person, ligesom at hans Underskrift

staar alene, over de andres, som om disse derved have villet

tilkjendegive, at Rigsmarsken bærer Ansvaret, medens de kun

have tiltraadt hans Anskuelse.

At General-Krigskommissær Key v. Ahlefelt har været Prin-

sens Organ paa dette og de andre Moder med de danske Her-

rer, fremgaar af Prinsen; egenhændige Brev til Rigsmarsken,

dateret Kolding den Sde Januar 1645. (Christ. IV. Hist. 92).
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ning, for derved ikke blot at berøve ham Lejligheden

til at udskrive nye Kontributioner, men ogsaa for at

berøve ham de nødvendige Levnedsmidler. — Da nu

Fjenden ikke er velforsynet med Artilleri og Fodfolk,

vil det næppe være rimeligt, at han af egen Drift vover

sig i Kamp med os, i alt Fald ikke i nogen afgjørende,

og vælger han den lille Krig, saa ville Byerne og det

gjennemskaarne Terræn paa Jyllands Østside være for-

delagtige for os, saavel fordi vi der lettest kunne faa

vor Proviant, som især fordi vort overlegne Artilleri og

Infanteri netop der kan yde os den største Fordel,

saafremt der ellers overholdes god Orden*),

hvorimod han dér hverken kan eller vil tvinge os ud

af vore gode Stillinger.

Fører man derimod de forenede Tropper mod

Ribe, saa gaar den bedste Tid af disse korte Vinter-

dage tabt for ethvert alvorligt og fornuftigt Øjemed. —
Der ovre paa Vestkysten finde vi heller ikke de for-

nødne Levnedsmidler, og naar vi ville drage ud paa

Furagering, vil Fjenden — saafremt han ellers tager

Notits af os og sparer Jyderne for et Par Dages Rø-

veri ved at gaa imod os — tilintetgjøre os i smaa Por-

tioner, eftersom han er os overlegen i Rytteri og der

ovre har flad Mark at tumle sig paa.

Jeg har sendt de looo gode Knægte og 500 Ryt-

tere, som jeg fra først af har lovet; men jeg har des-

uden taget over med mig 750 Knægte og 150 Drago-

ner, som jeg yderligere vil lade støde til den forenede

Hærstyrke : desuden venter jeg hver Dag at faa mere

*) .Stærkt udhævet i selve Skrivelsen.
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Rytteri over, saa at jeg har den faste Tro, at vi maa

være Modstanderen fuldt voxne. hvis Vorherre vil være

med os. — Dersom vi, imod al Forventning, opgive at

hidføre noget alvorligt og afgjørende, faar Fjenden jo

Tid at ruinere hele Jylland, hvorved dettes Befolkning

vil bhve bragt til Fortvivlelse, medens vi ville hoste

liden Ære af en saadan Fremgangsmaade og for be-

standig miste den Hjælp, som de Fortrykte nu ere vil-

lige til at yde os. — Skal det blive Resultatet af denne

Konjunktion, havde det visselig været bedre, om den

aldrig havde fundet Sted; thi hvad skal der blive af

os, naar den holstenske Hær lukker sig inde i Ditmar-

sken og de holstenske Fæstninger, medens jeg med

Kongens andre Tropper staar værn- og ørkesløs paa

den aabne Strand og maa vente paa Vejr og Vind for

at kunne føre Folkene over Bæltet? Og lykkes det

mig at faa en Slump over, kan jeg jo ikke forsvare for

min naadigste Konge at lade dem staa der saa fuld-

stændig isolerede.

Jeg vover nu at bede om, at man vil behage at

skjænke disse mine Anskuelser en grundig Overvejelse

og at man, efter at have ladet dem protokollere, sna-

rest muligt vil sende mig en klar Besked skriftlig.«

Dagen efter sendte Prinsen sin Svarskrivelse ud

til Seest (en god halv Mil vest for Kolding), men ind-

lod sig ikke deri paa nogen Drøftelse af Rigsmarskens

Tanker; han fastholdt som sin ufravigelige Beslutning,

at ville gaa til Ribe »aus vielen Considerationen«, —
dem han den foregaaende Dag havde fremsat for Kon-

gen og ladet fremsætte paa Mødet den 17de, — og

undlod derhos ikke paa ny at fremhæve, hvor klart
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han havde bevist sin alvorlige Vilje til at jage Fjenden

ud af Landet ved at underkaste sig de store Besvær-

ligheder, som fulgte af det barske Vintervejr.

For at Rigsmarsken ikke skulde være i Tvivl om,

hvo der havde Indsigten og Magtfylden, lod Prinsen

endnu samme Dag, den 19de, udfærdige en direkte

Befaling til Rigsmarsken alene; hin Svarskrivelse var

stilet saa vel til denne som til de andre fem danske

Herrer;' disse sidste fik nu ogsaa deres særlige Befa-

ling, som gik ud paa, at de maatte sorge for Hærens

Forplejning paa Toget til Ribe.

Ordren til Rigsmarsken er for karakteristisk til ikke

at hidsættes; den lød saaledes: »Efterdi Hs. Højærv.

Durchl. har modtaget det naadige Hverv af Hs. Mayst.

til Danmark-Norge at kommandere samtlige kgl. Trop-

per saa vel i Provinsen Jylland som i Fyrstendømmerne

Slesvig og Holsten, og efterdi Hs. Højærv. Durchl.

l^ersonlig er kommen hid med de holstenske Tropper,

for i P^orening med de danske Tropper at tilføje Fjen-

den Skade, saa har han af vægtige Grunde besluttet

sig til først at tage Ribe, inden han kan tænke paa at

gaa Wrangel i Møde. — Da nu den kgl. danske Hr.

Rigsmarsk. i Følge sin Paastand, har Hs. kgl. Mayst.'s

Ordre til ikke at forlade Fyns vestlige Strand, men at

vogte paa den af al Evne, saa vil han behage pligt-

skyldigst at efterkomme denne Ordre og derfor begive

sig tilbage til Fyn med alle de Tropper, som ikke ere

bestemte til Konjunktion med Os, hvorimod han har

at lade de andre melde sig ved den holstenske Hær,

som i Morgen, hvis Gud vil, tiltræder sin Marehe mod

Ribe. Dog vil Hr. Rigsmarsken behage at holde sig



28

rede paa Fyn med en Del Rytteri, for — i Tilfælde af

at Hs. Mayst. beordrer Fremrykning mod Wrangel —
at sætte over Bæltet med en Styrke, der staar i For-

hold til Fjendens. Friedrich.«

III.

Prins Frederik havde saaledes sagt sig løs fra de

danske Herrer og ganske givet sig sine trofaste Hol-

stenere i Vold. Den 20de Decbr. afmarcherede han

fra Kolding. Efter at den holstenske Hærs tapre Ska-

rer havde trodset uhørte Besværligheder for »at ile« de

betrængte Jyder til Hjælp, skulde de nu i Juledagene

indlade sig paa saa vovsomme Foretagender som en

flere Dages Marche ad ussel Vej, gjennem fattige Egne,

over den jyske Hede, ud mod det vinterlige Vester-

hav, i Sne og bidende Kulde, for at vove Livet mod

hin fjærne, faste Borg, som holdtes besat af den unge

Oberstløjtenant Mortaigne, en Major, Kaptejnerne Wulff,

Pabst og Henrik Ranzau*), en Løjtenant, en Fændrik

og 200 Underofficerer og Menige**) — den Styrke, som

den forenede holstensk-fynske Hærafdeling ventede Ryg-

angreb fra, naar den skulde gaa fra Kolding mod Ran-

*) Føreren for de 520 Ryttere, som Rigsmarsken den 17de Decem-

ber stillede til Konjunktionen, hed ogsaa Henrik Ranzau, men

denne var da Oberstløjtenant. (I Følge den af Rigsmarsken

overleverede Styrkeliste).

**) De svenskes Tab i Ribe er opgjort i »Aktstykker, udgivne af

Fyns St. lit. Selskab« II. 124, til 153 gemene Knægte, som alle

faldt paa 3 nær, der fangedes saarede. Til dette Tal maa, naar

man vil kjende Besætningens Størrelse, lægges 50 Knægte, som

fangedes i Byen, da Prinsens Folk kom der ind. (Prinsens Br.

til A. Bille af 31te Decbr. 1644).
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ders, og som derfor ikke lod sig bekæmpe med mindre

end 2354 Ryttere, 200 Dragoner og 4002 Infanterister,

eller i alt 6556 M a n
d

'•'•)
, foruden Bøsseskytter**),

Adelens Opbud og frivillige, som alt havde begyndt at

slutte sig sammen og vælge sine Førere. Dette Fore-

tagende var saa øjensynlig nyttigt og heltemodigt, at

det falder noget tørt, naar vi se Bille indberette til

Kongen, at nu var Hertug-Ærkebispen marcheret mod

Ribe; men vi maa derved huske paa, at Rigsmarsken

netop paa dette Tidspunkt har modtaget Kongens Skri-

velse af 1 6de Decbr., hvorefter Prinsen var den kom-

manderende og A. Bille den subordinerede.

Uagtet al sin tjenstlige Tørhed vilde Rigsmarskens

Melding dog nok have frembragt en vis heldig Virk-

ning, hvis den var naaet frem blot et halvt Døgn tid-

ligere ; men den Gang var Postbesørgelsen overordentlig

afhængig af Vejrets Luner. — Kong Christian boede i

disse Dage paa sit kjære Frederiksborg, hvor han holdt

Jul. Den 22de Decbr. havde General-Avditør von

Hagen Foretræde hos ham og overleverede Prinsens

Brev af i8de Decbr. med Beretningen om Kolding-

mødet og om hin faste, modige Beslutning at angribe

Riberhus. Den gamle Konge maa enten have været

henrykt over dette Bevis paa Sønnens krigerske Reso-

luthed eller i det Lune at ville gjøre sig hurtig fri for

alvorlige Forretninger; han kunde jo heller ikke kon-

*) Aktstykker udgivne af Fyns St. lit. Selsk. II. 124 og G. A.

Pakke 92 til Chr. IV. Hist.

**) Artillerister. —• Jvfr. A. Billes og de danske Herrers Skrivelse

til Prins Frederik af 9de Jan. 1645, hvor Styrken angives til

6548 Mand.
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trollere Rigtigheden af de Tal, Prinsen opgav i Brevet,

heller ikke betvivle Sandheden i Prinsens Paastand om,

at Rigsmarsken havde egenmægtig fradraget 200 Mand

i Kontingentets Styrketal.

Hvilken Grunden end var til hans Hastværk, satte

han sig til at skrive strax efter at have læst Brevet,

og i sit Svar (af 22de Decbr.) lod han fem være lige

og gav Prinsen sin ubetingede Sanktion til at gaa mod

Ribe i Steden for mod Randers, naar han ikke følte

sig bastant mod Wrangel ; føjede saa sluttelig til

:

»Derefter maa man se til, hvad Fjenden videre vil

foretage, og om vi ikke skulde blive i Stand til at stille

nogle flere Folk paa Benene. Naar man saa engang

bliver overbevist om at være bastant, saa kan man jo

tage en anden Resolution, men for Tiden gjør man

bedst i at holde sig til det mindst vovelige«*).

Saa snart Dr. von Hagen havde faaet dette Brev,

rejste han tilbage til Prinsen, hvem han kan have over-

leveret det den samme Dag, som denne for Alvor

holdt sit krigerske Indtog i den gamle Kongestad paa

Vestkysten og fangede 50 svenske Soldater i dens

Gader. At nogle af disse maa have været Overløbere,

er sandsynligt, thi Kommandanten kan ikke have været

saa ungdommelig at udstille Fjerdedelen af Slotsbesæt-

ningen som Skildvagter i Byen, der jo lige som hele

dens flade Omegn, har været tilstrækkelig overskuelig

fra Slottet og dets Volde. I hvert Fald maa Prinsen

af disse Fanger have faaet glædelig Vished om Besæt-

*) Et Udtog af dette Brev er trykt i Fyns St. lit. Selsk. Aktstykker

1845, II, 119.
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ningens ringe Styrke og har strax opfordret den til

Overgivelse, derpaa vovet sit Stormangreb, — — dog

vi skulle ikke foregribe Begivenhedernes naturlige Ud-

vikling.

Dr. V. Hagen havde næppe forladt Frederiksborg,

førend Rigsmarskens . af Vejr og Vind ualmindelig be-

gunstigede og dog forsinkede Enspænder indfandt sig

hos Kongen med hin kortfattede, men indholdsrige

Melding om det iværksatte Riberhustog og om de

overskibede Troppers pikante, men ingenlunde betryg-

gede Stilling paa den jyske Bæltstrand, samt med et

skærende Glimt af Sorg over det. med Hensyn til

Jyllands ærefulde Befrielse, tabte Øjeblik.

Nu saae Kongen , at han havde givet sit Minde

til et af de underligste Krigsforetagender, man hidtil

havde hørt omtale, og skjønt det sagtens vilde være

spildt Ulejlighed at forbyde det, skrev han dog under

23de Decbr. to Breve, et til Prinsen og et til Rigs-

marsken, hvem han derhos sendte Afskrift af Brevet

til Prinsen.*)

Over for Anders Bille beklagede Kongen uforbe-

holdent at have overilet sig og under den fingerede

Forudsætning, at Ribetoget endnu ikke var blevet ud-

ført, samt med det ligeledes fingerede Motiv, at Rigs-

marsken nu havde stillet yderligere 9CXD Mand til Prin-

sens Raadighed, paalagde han denne først at pleje om-

hyggeligt Krigsraad med de danske Adelsmænd i eller

ved Kolding, og dernæst ikke at være bange for en

") Brevet til Prins Frederik af 23de December haves i Udtog paa

Dansk i Fyns lit. Selskabs Aktstykker II, 119. Brevet til Rigs-

marsken findes sammesteds Side 122.
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Fremrykning langs med Østkysten, over Vejle, Horsens

og Aarhus, imedens en mindre Trop enten holdt Riber-

hus i Skak eller erobrede det. At den gamle Konge

anbefalede saa vel Rigsmarsken som Prinsen Forsigtig-

hed og navnlig at sørge for Sikring mod Rygangreb

var jo naturligt.

Pointen kom i et Postscript til Prinsens Brev:

»Dersom Eders KjærHghed allerede skulde være

gaaet mod Ribe, hvorom Vi have ganske troværdig

Underretning, saa ønsker Vi, saafremt De kan holde

Ryggen fri og er vis paa at kunne beholde den fri, at

De vil begive Dem tilbage til det forrige Sted ved

Kolding, for at der, jo før jo hellere, maa kunne blive

foretaget noget afgjørende med Guds Hjælp.«

Allerede Dagen før Kong Christian skrev disse to

Breve, eller rettere sagt, den foregaaende Dags Aften,

2 2deDecbr., havde Prins Frederik opslaaet sit Hoved-

kvarter en Mil paa denne Side Ribe, altsaa rimeligvis

i Kalvslund.

I det han samme Aftenstund sendte Rigsmarsken

en skriftlig Meddelelse om at være kommen saa langt,

meddelte han tillige, at adskillige Omstændigheder

pegede hen paa, at Wrangel agtede at ile Riberhus-

Besætningen til Hjælp.

»Da nu de herværende Troppers Konservation er

af ikke ringe Vigtighed for Kronen og disse Fyrsten-

dømmer og Lande, saa begjære Vi herved naadelig, at

I vil anordne, at der rejses saa mange Tropper som

muligt, og at de som allersnarest sendes her over til

Os fra Fyn, saa meget mere som der manglede en god
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Del af de, Os til Konjunktionen tilsagte Tropper, den

Gang Vi afmarcherede fra Kolding.«

I sit Svar af 25de Decbr. imødegik Rigsmarsken

ikke synderlig den sidste, nu alt ofte gjentagne Be-

skyldning; at den var purt Opspind leverer bl. a. Gen.

Kr. Gom. Key v. Ahlefelts Opgjørelse af 3dje Januar

1645*) et afgjørende Bevis for; derimod foreholdt han

Prinsen saa meget des alvorligere, hvor ganske ander-

ledes betryggende det havde været for disse Lande,

naar de forenede Hærafdehnger havde gaaet recta mod

Fjenden, medens en mindre Troupe blokerede eller

indtog Ribe. Om at sende Folk fra Fyn til Ribe, for

at understøtte Prinsens 7000 Mand, kunde der selv-

følgelig ikke være Tale, førend Hs. Mayst. udtrykkelig

havde befalet det ; thi Fyns Sikring var hans Hoved-

opgave, Sygdom havde fortyndet dets Besætning, og

der var ikke Folk nok i den til, at nogle kunde peri-

cliteres ved at sende dem til Vestkysten. — Ogsaa

Rigsmarsken afleverede sin Pointe i en Efterskrift:

»Jeg nærer ingen Tvivl om, at Fjenden nok vil

tentere en Undsætning af Ribe, dersom Ds. Højærv.

Durchl. vil opholde Dem længe foran denne Stad; hvis

Ds. Durchl. derimod vilde drage sig hen imod os,

skulde jeg gjøre mit Yderste for at succurere Ds.

Durchl. og at opsøge Fjenden.«

Det var visselig ikke grebet ud af Luften, naar

Rigsmarsken her talte om »at periclitere sine Tropper«

ved at sende dem fra Øst- til Vestkysten, lige saa lidt

som det var nogen tom Frygt, der kom til Orde i

*) I Geh. Arch. Chr. IV. Hist. Pk. 92. — Opgjørelsen er trykt i

Fyns St. lit. Selsk. Aktstykker II, 124.

Fra Enevældens Dæmring.
^
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Postscriptets Formening om, hvad Wrangel vilde gjøre,

hvis Prinsen længe vilde blive > staaende foran denne

Stad«; thi den svenske Fører var en snild, virksom og

mobil Mand, som ikke vilde have betænkt sig to Gange

paa at gjøre Indhug, hvis han havde haft mindste Nys

om, hvad der gik for sig 18(20) Mil syd for hans Lejr,

eller om den Uforsigtighed, hvormed Prinsen i Jule-

dagene slog sig til Ro paa Sletten øst for Ribe med

et Rytteri, som var det svenske underlegent.

Det er et Træk af Jydernes trofaste Tavshed, som

\'el er værd at optegne, at Wrangel intet fik at vide.

Prinsen kunde jo sagtens med sin uhyre Overmagt

holde Slottet saa tæt omringet, at Mortaigne intet Bud

kunde sende til Wrangel om, at Holstener-Hæren paa-

begyndte Belejringsarbejder. Om Rigsmarsken fik

Underretning herom, er uvist; men han kunde vel

tænke sig dertil, siden Prinsen ikke fulgte hans Raad

og kom tilbage; det maa have været en Uge fuld af

pinlig Spænding for ham, thi først efter Nyaarsdag

1645 indløb Prinsens Sejrsberetning af 31te Decbr.

1644:

»Vi kom lykkelig til Ribe med de Os undergivne

kgl. Tropper den 22de ds. Fjenden havde rømmet

Byen, i hvilken vi dog gjorde omtrent 50 Fanger, og

han havde retireret sig ind i Slottet. Byen besattes

af vore, og ved en fremsendt Trompeter lod Vi den

paa Slottet kommanderende, svenske Oberstløjtenant

Mortaigne opfordre til Overgivelse. Denne samlede sit

temmelig store Officerskorps til Krigsraad, som opiuia-

strerede, at det skulde komme ad extrema. Nu blev

alt gjort rede til Storm, og den 30te ds. blev Slottet
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besteget efter en temmelig kraftig Modstand, som til-

føjede os ganske følelige Tab. Dér toge vi Estandar-

ter, nedhuggede Officererne og de Menige, hvorom I

vil se det nærmere af hoslagte Designation.*)

Da Vi samme Dag modtoge naadigst Ordre**) af

Vor hjærteelskede Herre Fader, kgl. Mayestæt til Dan-

mark-Norge, om at gaa tilbage til Østsiden, navnlig til

Kolding, hvis Vi havde Ryggen fri og vare sikre paa

at beholde den dækket, ligesom ogsaa et Tilsagn om
fra Eder at faa yderligere Tilskud til Konjunktionen,

ud over de af Eder forhen specificerede looo gode

Knægte, 500 Hestfolk og 150 Traguner***), saa be-

gjære Vi nu naadel. af Eder snarest muligt at vorde

underrettede om den Styrke, I vil yde Os ud over de

nævnte Tal, om hvor snart den kan komme til Os, og

om paa hvilket Sted I mener, at Konjunktionen bedst

lader sig iværksætte, for at Vi, i Henhold til kgl.

Mayst. naadigste Ordre, betids kunne bryde op her fra

og avancere til bemeldte Sted. Afventende dette, for-

blive Vi Eders velbevaagne etc. Friederich.«

Den glimrende Sejr, hvorom dette Brev melder, og

som Enevældens Historieskrivere!) have smykket med

en Antydning af, at den ærkebiskoppelige Kriger, lig

en anden Absalon, i egen Person, med blottet Værge,

*) Det er uden Tvivl en Kopi af den, som haves i det før om-

talte Aktstykke, udg. af Fyns Stifts lit. Selsk. S. 124 i 2.

Samling.

**) Her sigtes til Kongens Brev af 23de Decbr. 1644.

***) Her frafalder altsaa Prinsen selv sin ofte gjentagne Klage over

at have faaet færre Folk, end Bille havde lovet ham, ja han

erkjender endogsaa at have faaet 1 50 Dragoner (beredne In-

fanterister) ud over det tilsagte Tal.

f) Først og fremmest Slange
;
jvfr. dette Afsnits Slutning.

3*
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var med i Stormangrebet, belyses godt ved en Beret-

ning af 26de Decbr. 1645 fra Oberstløjtenant Henrik

Sandberg, Føreren for de 500 udvalgte Folk af gamle

jyske Regiment, hvori det bl. a. hedder, at hans Folk

foran Ribe »have haft en lige saa vanskelig Approche

til Slottet som det holstenske Infanteri, og at ingen

skal tillade sig at sige andet om dem, end at de i

fuldeste Maal have gjort deres Skyldighed, selv om de

ikke se saa godt ud og ere saa godt paaklædte som

de tyske Knægte.

Hvor stærk Fjenden paa Slottet var, kan ikke

siges saa nøje-, men det tør antages, at der var 150

—

160 Mand i Vaaben. Saa vidt vidfes, ere kun nogle

Drenge tagne til Fange, og det maa staa hen, om der

var mere end et fuldtalligt Regiment med i den af-

gjørende Storm; ligeledes, hvor mange af vore der

faldt, men vist er det, at vort Tab er ulige større end

Slotsbesætningens, der skød som rasende og drukne.«

Sejr var der altsaa vundet, oven i Kjøbet en dyre-

kjøbt, og den holstenske Hær kunde fornuftigvis nu

kun gjøre et af to: enten gaa mod Randers, efter at

have opfordret Rigsmarsken til Medvirkning i dette

Forehavende, hvorved Wrangel altsaa vilde finde saa

vel Øst- som Vest-Kystvejen spærrede for sin Marche

mod Syd, — eller gaa tilbage til Kolding, for derfra i

Forening med Rigsmarsken at komme Wrangel til Livs

ad Østkystvejen; men hvad den end valgte at gjøre,

gjaldt det om at tage hurtig Bestemmelse, thi med

hver Time, der gik, voxede Sandsynligheden for, at

Wrangel kunde faa Underretning om det skete og blive

den angribende, medens det heldigste jo aabenbart var.
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om han kunde blive overfaldet paa Flintebjærg saa

uforvarende, at ikke alle hans Folk fik Tid til at komme

i Sadlen. Dette stod ikke ganske klart for det hol-

stenske Generalitet; dets Medlemmer delibererede om,

hvorledes Sejren bedst lod sig udnytte — — og Tiden

gik. — Imidlertid aflægge vi et Besøg paa Frederiks-

borg den 29de Decbr.

Rigsmarsken havde selvfølgelig indberettet til Kon-

gen, at Prinsen den 22 de Decbr. 1644, fra Hoved-

kvarteret en Mil paa denne Side Ribe, havde forlangt

yderligere Forstærkning af ham, og herpaa finde vi

Kongen svarende saalunde*):

»Til den trofasteste, Vor og Rigens Marsk. Ind-

lagte vil oplyse Dig om, hvad der angaar Vor Søn,

Ærkebispen af Bremen etc; det vil klarligen vise Dig

Vor Hjærtens Mening, hvorved Vi faar lade det bero.

— Det vil ganske vist være umuligt her at være saa

nøje underrettet om alle Omstændigheder, som burde

have Indflydelse paa Vore Resolutioner, at det bliver

gjørligt her fra at give bestemt Ordre i alle Tilfælde;

det maa derfor overlades til Din og det samlede Krigs-

raads modne Overvejelse at bestemme, hvad der i

givne, vigtige Øjeblikke kan være at gjøre. Men da

Vi erfare, at Vort Kavalleri, selv om det blev fuld-

stændig samlet, dog ikke kan blive bastant mod Fjen-

dens, til Dels fordi det, efter hvad Du jo véd, har en

Mængde syge og lider af mange Mangler, saa bliver

det nok bedst, at Hs. Kjærlighed, Ærkebispens Trop-

*) Dette Brev af 29de Decbr. 1644 haves trykt S. 122 i Fyns St.

lit. Selskabs Aktstykker II.

Her er det oversat fra den tyske Skrivelse i Geh.-Archivet.
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per retirere, og at Du gaar tilbage til Fyn med Dine

overskibede Tropper.

Tilstødte der Vort Kavalleri et Uheld, hvad Gud

forbyde, saa vilde et saadant kun alt for let blive Os

til større Skade, end en mulig Sejr kunde vorde Os

til Gavn ; og Du har jo selv indrømmet, at der ikke

lader sig udrette noget mod Fjenden, uden at man

riskerer meget. — Da nu det indtræffende Frostvejr

gjør Marsklandene tilgængelige og passable, saa bi-

drager ogsaa det til, at Vi tage den Beslutning, som

Du nu kjender, og hvorefter Du Dig haver at rette.

Frederiksborg den 29de Xbris 1644.

P. S. Med unaadig Forbavselse har Vi hørt af

Vore Rigsraader, at Vore Soldater have huseret ilde

og udøvet adskillige grove Excesser i Vort Amt Kol-

ding. Af hoslagte vil Du se, hvad Vi i saa Henseende

have beordret Hs. Kjærlighed, Vor Søn. Men da det

kan forudses, at man, som sædvanlig, vil soge at und-

skylde Gjerningsmændene med at sige, at de vare uvi-

dende om, hvad de gjorde, saa er det Vor Vilje, at

Du inkvirerer flittelig, i det mindste blandt de Officerer,

som boede nærmest ved de Steder, hvor Exorbitan-

tierne forøvedes, og at Du fremmer Afstraffelsen, saa-

fremt Konjunktionen skal kontinuere, samt underretter

Hs. Kjærlighed og Os om alt, hvad Du monne opdage.

— Givet ut in literis. — Christian.«

Ved dette Brev*) laa altsaa følgende:

»Højærværdige, højbaarne Fyrste, venlige, kjære

Søn. Ogsaa uden Vor Formaning og Paamindelse er

*) Findes i Fyns lit. Selskabs Aktstykker S. 121, 2den Samling.

Er her, ligesom alle de andre Breve oversat fra de tyske Skri-

velser i Geh. Archivet.
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det Eders Kjærlighed fuldelig bevidst, hvor meget

Konservationen af de Eders Generalat undergivne Trop-

per ligger Os og Vore Lande paa Sinde.

Skjont Vi ikke nære den ringeste Tvivl om Eders

Kjærligheds Os bekjendte, rosværdige Forsigtighed, saa

kunne Vi dog ikke undlade at give Vor Omhu et nyt

Udtryk, i det Vi, maaske til Overflod, minde om et

og' andet, der kan være fornødent. I Særdeleshed

ville Vi ven- og faderligt udtale Haabet om, at intet

sker i øjeblikkelig Hidsighed, Hast og Ubetænksomhed,

men at enhver Ting bør overvejes vel og nøje, under

moden Deliberation i Krigsraadet, til hvilket I bør til-

kalde Vor Rigsmarsk, den trofaste, kjære Anders Bille,

hvem Vi, næst efter og under Eders Kjærlighed, have

anbetroet den højeste Kommando over samtlige, saa

vel holstenske som danske, konjungerede Tropper, til-

lige med de til enhver Tid nærmest forhaandenværende

andre Rigens Raader og de jydske Kommissærer dels

for større Sikkerheds Skyld, dels for at Udvexlingen

af Anskuelser kan blive fyldigere, Overvejelserne kunne

vinde i Modenhed, og endelig for at den næsten øde-

lagte Krigs-Disciplin atter kan komme paa Fode. —
Fra paalidelig' Kilde bliver det Os meddelt, at man

næsten træder al Respekt under Fødder, og at Vor

egen Soldateske bærer sig ad, ikke som om den blev

underholdt af Os til Værn for Landet, men som om

dette var abandonneret til dens Rovlyst: den skal ikke

engang sky Kirkeran, Plyndring hos Byernes Præster,

blandt hvilke det især skal være gaaet ud over dem i

Kolding, — men den har endog vovet at spolere Vor

Rigsmarsks Logemente; dette have Vi ikke villet und-
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lade at notificere Eder, for at der kan blive indført til-

børlig Opsyn. — De høje og lave Officerer skulle staa

til Ansvar og Gjerningsmændene belægges med den

dem ved Krigsretten tilkjendte Straf, saa at Eders

Kjærlighed dermed maa kunne undskylde sig over for

Landet og enhver deri og forblive i Nydelsen af al-

mindelig Velvilje. — For at Vi kunne have desto kla-

rere Syn paa disse og andre Ting, ville Vi naadeligen,

at der skal holdes og føres rigtige Protokoller over

alt, hvad der daglig sker, og at disse skulle sendes

over til Os med enhver Post. — Vi have end videre

bragt i Erfaring, at Eders Kjærlighed, paa Efterret-

ningen om, at Fjenden havde til Hensigt at undsætte

Ribe, har begjæret flere Tropper af Rigsmarsken ; med

HeTisyn dertil udtale Vi, at der bør gaas frem med

Forsigtighed efter Vor tidligere Ordre, saa at intet

hazarderes eller bliver paabegyndt sans raison, tilmed

da et Uheld, som mulig kunde ramme Eders Kjærlig-

heds Tropper, vilde tilføje Os langt større Fortræd,

end Fjendens Ødelæggelse kunde gjøre Os Gavn.

Hvis De derfor ikke er ganske vis paa at have

Ryggen fri eller godt dækket, eller De ikke har en al-

deles paalidelig Efterretning om, at Fjenden kan an-

gribes med Raison, saa at De tør haabe at vinde en

Avantage over ham, saa ville Vi, især da det nu træffer

ind med haard Frost, hellere have, at De med Deres

Tropper skulle vende tilbage til Marsklandene og have

vaagent Øje med, om der ikke skulde være noget at

udrette ved Christianspris, paa Femern, eller i en af

de andre. Dem bekjendte Henseender. I dette Til-

fælde maa det dog omhyggelig iagttages, at Rigs-
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marskens Folk kunne komme sikkert tilbage til ham.

naar Eders Kjærlighed ikke har nyttig Brug for dem.

— Ved Eders Retraite maa det særlig overholdes, at

Rytteriet bliver holdt uden for Marsklandet, saa længe

som muligt, for at det kan indhente de paalideligste

og nyeste Nyheder om Fjenden, men under det nu-

værende Frostvejr bliver Marsklandets Defension dog

Hovedsagen.

Dette have Vi ikke villet undlade ven- og fader-

ligt at tilføje, i det Vi sluttelig flitteligen anbefale Eder

i den guddommelige Varetægt. — Christian.«

Analysen af dette Aktstykke er let gjort. Kongen

har nu set tilstrækkelig ind i det holstenske Generalitets

Krigsraad: det har ikke turdet gaa sammen med Rigs-

marsken ad Østvejen mod Wrangel og vover heller

ikke, under Anders Billes Medvirkning, at gaa fra Ribe

mod Randers; den holstenske Hær er i betænkelig

indre Forfald, og dens Generalitet maa anraabe Bille om

Hjælp, hver Gang Rygtet fortæller, at nu kommer

Wrangel. Det gjælder kun om at forebygge endnu

større Skandale. Det kunde ske derved, at Prinsen

og Bille med deres Hære byttede Roller, men at værne

om Fyn med den holstenske Hær vilde nok være det

samme som at sætte Ulven til at passe Faar. Det

kunde ogsaa ske derved, at Prinsen og Rigsmarsken

byttede Kommando, men afset fra det usædvanlige og

maaske utilstedelige i, at sætte Danmarks Rigens

Marsk til Fører for den holstenske Hær, vilde det i

dennes Øjne være en Straf, der ramte Prinsen næsten

lige saa folelig, som om denne blev stillet under Rigs-

marskens militære Formynderskab. Og Sønnens An-
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seelse maa for enhver Pris ikke forringes, lige saa lidt

som hans militære Selvfølelse bør knækkes, thi han er

Landets vordende Konge
;
paa hans af Vellevned og

Udskejelser næsten ødelagte, ældre Broder Christian

(V) kan den snart /oaarige Konge ikke bygge noget

Fremtidshaab. Det er dynastiske Interesser, som i

dette Øjeblik faa større Betydning end Hensynet til en

anstændig Krigsførelse og Landets deraf afhængige

Stilling ved den kommende Fredslutning. Derfor maa

de alvorlige militære Bebrejdelser, som ligge Kongen

paa Læben, afstumpes, og der maa gjøres gode Miner

til slet Spil. — »Konjunktionen« eller Billes og Prin-

sens forenede Virksomhed for at gjøre det af med

Wrangel, eller for i det mindste at gjøre Ende paa

hans Udsugning af Jylland, har staaet for Kongen som

en god Lejlighed til at skaffe den hidtilværende tysk-

bremiske Hertug-Ærkebisp sine vordende Undersaatters

Agtelse og Kjærlighed. Kongen har stolet paa, at

Krigsraadet vilde bøje sig for Rigsmarskens Indsigt og

Myndighed, og at Sejren, som aabenbart maatte blive

Frugten af Billes Plan, naar ikke særlige Uheld stødte

til, vilde komme til at omstraale Prinsen, naar denne

traadte frem som de konjungeredes« Øverstbefalende.

I denne Beregning har Kongen glemt at tage Hensyn

til de holstenske Føreres Mangel paa Syn for, hvad

der baadede Landet bedst: de sluttede fra sig selv til

den danske Rigsmarsk, fra deres Betragtning af den

holstenske Hær som værende til nærmest for Holstens

Skyld, til at Anders Bille, som en af den danske Adel

valgt Embedsmand og som fynsk Godsejer, ikkun

brugte Hæren ved Lillebælt til Fyns, ikke til hele
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Danmarks Forsvar. Vi have set den mest kortsynede

Lokalinteresse gjøre sig gjældende i General Baurs og

Kaptejn Brockdorfs Underhandlinger, og allerede igjen-

nem dem have vi fornummet Umuligheden af at forlige

de hinanden grundmodsatte, strategiske Anskuelser,

som Prinsen og Rigsmarsken repræsenterede. Det var

groet fast i Holstenernes militære Bevidsthed som en

Trosartikel, at Marsklandet opvejede Danmark, og de

bleve fanatiske over for den Sandhed, at Danmarks

Tyngdepunkt laa i Kjøbenhavn, for hvis Skyld Fyn

maatte forsvares som det vigtigste Forværk.

Ved Riberhus' Erobring paa dette Tidspunkt var

den holstenske Fanatisme bleven vitterlig, og Kongen

maatte opgive ethvert Haab om at se Billes Myndighed

gjort gjældende i Krigsraadet; fra dette Øjeblik var det

altsaa rigtigt at lade de to Hærbestanddele gaa hver

sin Vej — og lade Wrangel udsuge Jylland til sid.ste

Blodsdraabe.

Des værre gav Kongen sin korrekte Befaling et

uheldigt Tillæg, i det han for Prinsen antydede de mili-

tære Opgaver, med hvis Løsning han herefter burde

sysselsætte sig og sine Folk; ved at opstille dem saae

det ud, som om han havde givet den holstenske An-

skuelse Medhold ; som om det fra nu af ogsaa var hans

Mening, at Danmark skulde forsvares i — Ditmarsken!

Det er denne Læresætning, som bar sin første bitre

Frugt i 1657, thi Prinsen forstod sin Faders Skaansel

som en Anerkjendelse. Hengivelse til Lærdom og For-

malitet, der gjorde ham behagelig for sin Hustru og for

Tyskerne i Almindelighed, havde sløvet hans Sans for

Billes Advarsel som for den faderlige Ironi.
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Over for dette store Misgreb af Kongen bliver det

af underordnet Betydning, at han ikke har kunnet los-

rive sig fra et taaget Haab om at kunne kommandere

sin Hær paa en Afstand af mindst to, og i Gjennem-

snit 3 å 4 Dages Rejse, altsaa med et Tidstab af 4, 6

ja 8 Dage eller Døgn for hvert nyt Træk. — I For-

aaret 1644, da han gjorde sig til Admiral, havde han

erkjendt at være bleven for gammel til at føre en Land-

hær i Felten, og i det sidste Brev til Rigsmarsken se

vi ham erkjende det umulige i at lede Hæren fra Fre-

deriksborg, men at drage den logiske Konsekvens af

disse Erkjendelser saae han sig ikke i Stand til.

Hans Adfærd ved at undlade at gjøre Rigsmarsken

til Generalissimus synes ikkun at kunne forklares ved

en vis Frygt for, at denne, ligesom enhver anden dansk

Adelsmand, vilde fordre Prinsens militære Abdikation

som en ufravigelig Betingelse, og deri har Kong Chri-

stian vistnok haft Ret.

Han gav Rigsmarsken Myndighed til Indblanding

i den holstenske Hærs indre Affærer for at bringe den

der dybt nedsunkne Disciplin paa Fode igjen, men hans

Udtryk i Postscriptet: »saafremt Konjunktionen skal

kontinuere«, indeholder en Alvorstanke, som viser, hvor

meget det har knebet for ham at give Rigens Marsk

en saa tarvelig Oprejsning for lidt Overlast som den,

selv at turde opsøge sine Injurianter og lade dem straffe.

I Rigsmarskens visselig ikke let erhvervede Hold-

ning over for Prins Frederik, se vi paa en Gang Ud-

trykket for den danske Adels Stemning mod Holste-

nerne og for dens Respekt over for Kongen, dens Vil-

lighed til hellere at lide med og for ham, end at gjøre
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den gjæve Mand, i hvis Skole den var opdragen, imod

paa hans gamle Dage, da ikke blot Regeringens Byrde,

men ogsaa tunge huslige Sorger bøjede ham mod

Graven.

Prins Frederiks Optræden under dette Felttog

kunde ikke andet end give den danske Adel god Grund

til at gjøre hans Tronbestigelse som Frederik den 3dje

athængig af hans Underskrift paa den haardeste Haand-

fæstning, som havde været forelagt nogen dansk Konge

;

thi et Brev som det, Prinsen skrev til Bille fra *Ribe

paa Aarets sidste Dag, har jo alene maattet være til-

strækkeligt til at stemple ham som en Umyndig, mod

hvis Uselvstændighed Adelen nødvendigvis har maattet

sikre sig; saa meget forunderligere bliver det da rigtig-

nok, hvad O. Vaupell har gjort opmærksom paa*), at

Kongen ikke i Haandfæstningen blev tvungen til at

fraskrive sig Retten til i Krigstid at være Hærens

øverste Chef

De sidste Bemærkninger have ført os fra Frederiks-

borg til Lille Bælt, og der skulle vi nu se, hvorledes

Rigsmarsken den 2den Januar 1645, altsaa rimeligvis

førend han har modtaget Kongens sidste Skrivelse, be-

svarer Prinsens Sejrsberetning:

»Paa tilbørlig Vis har jeg modtaget Ds. Højærv.

Durchl.'s naadige Skrivelse af 31te Decbr. 1644 og af

den med Glæde erfaret Deres Vaabens lykkelige Pro-

gres; jeg gratulerer derfor Ds. Højærv. Durchl. og øn-

sker Dem al fremtidig Lykke og Prosperitet. — Derfra

gaar jeg over til Ds, Durchl.'s Spørgsmaal om, hvor

*) O. Vaupell: Den dansk-norske Hærs Historie, .S. 20.
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stor SuccLirs jeg kan yde, — hvor og hvor snart denne

kan give Møde. I den Anledning tillader jeg mig

underdanigst at gjøre opmærksom paa, at alle de Folk,

jeg havde overskibet, og som ikke afgaves til Ds.

Durchl.'s Korps, i Følge vor sidste Aftale bleve staaende

i Bjærgsodde-Skansen, hvor de fremdeles staa, og hvor

de hver Nat have maattet gjøre Sikringstjeneste i

Marken, — alt sammen kun for at være rede, naar

det maatte behage Ds. Durchl. at avancere dybere

ind 1 Landet mod Fjenden. Naar jeg afgiver disse

Folk, yder jeg den konjungerede Hær en Forstærkning

af mere end looo gode Knægte og Traguner, samt

300 Ryttere; men da disse Tropper danne for svag

en Afdeling til paa egen Haand at gaa over til Ribe,

saa kan denne Konjunktion Nr. 2 ikke ske paa noget

heldigere Sted end i Kolding, naar Ds. Durchl. trækker

sig tilbage dertil i Følge Hs. Mayst.'s naadige Vilje,

eller imellem Kolding og Wedel, hvis det maatte be-

hage Ds. Højærv. Durchl. at følge min ringe Anskuelse
;

jeg haaber med det allerførste at hore om Deres

Armé, at den er kommen did og tilbyder derfor Ds.

Durchl. min personlige Tjenstydelse, for saa vidt den

kan fremme Hovedværket: Hs. kgl. Mayst.'s, Kronens

og Landets Tarv, saa at alt kan komme i Rigtig-

hed.«

Anders Bille har, i Følge dette, haft større Haab

end Kongen om at faa Prinsen ledet ind paa rette

Vej, men begges Forestillinger viste sig lige unyttige.

Den holstenske Hær blev, som sagt, liggende ved

Ribe og nød sin dyrtkjøbte Erobring: Slottet blev
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plyndret af Soldaterne'-"'), ret som om disse, ved at

faa Lov dertil, skulde blive lydigere og mere discipli-

nerede, og, skjønt der paa Riberhus forefandtes be-

tydelige Oplag af Proviant og Fuiage, som Oberst-

løjtenant Mortaigne havde indsamlet, lod Prinsen dog

sin Generalkrigskommissær Key v. Ahlefelt udskrive en

overdreven stor Levering af det forud brandskattede

Riberhus Læn, hvorefter han gav sig til at vente paa

Inddrivelsen af det udskrevne, ganske som om den

konjungerede Styrke havde været et Exekutions-Kom-

mando, der ved sine Ubehageligheder havde til For-

maal at straffe en oprørsk Egn. — Landsdommer Erik

Juel til Hundsbæk og Mogens Høg til Kjærgaardsholm

have givet en tydelig Skildring af den holstenske Hærs

Færd ved denne Lejlighed og bl. a. deri nævnet en

Beregning, som Ribe Bys Magistrat opsatte over Ud-

giften ved denne »Befrielse« af deres By og af Slottet:

»Da Christian Ranzau forrige Gang**) tilbageerobrede

Slottet fra de svenske, havde det kostet Byens Borgere

759 Daler, men Prinsens til samme Endemaal sigtende

Operationer havde kostet dem ikke mindre end —
29,738 Daler« — foruden hvad Herrederne havde

maattet yde. Den holstenske Hær hvilede nemlig ud

paa sine Lavrbær i hele fem Døgn.

Det var, som om den berusende Sejr over de

*) Dette støtter sig til en længere Beretning af de jyske Krigs-

Kommissærer Erik Juel og Mogens Høg, dateret Viborg den

5te Januar 1646 (Geh.-Arkiv., Aktstykker til Krigsretssagen 1 646).

**) o: i August 1644, da Helm Wrangel af Torstenson blev kaldet

til Slesvig, paa Grund af Grev Gallas's Foretagender i Holsten,

udsendtes Chr. Ranzau med en mindre Styrke for at tilbage-

tage Slottene ved Ribe og Haderslev.
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150 Svenske havde bragt Prinsen til at glemme Rigs-

marskens Advarsel, og som om hans delibererende

Krigsraad aldrig have forstaaet, hvorlunde denne Tøven

nødvendig maatte kalde Wrangel hid med overlegent

Rytteri i et for dette gunstigt Terræn. Her var visse-

lig atter Grund til at takke Vestjyderne for deres Tro-

skab : De ikke blot bespiste den store Bande Røvere,

der havde Ret til at kalde sig Dankongens Tropper,

men de samlede endog 10 Vognlæs Proviant, som de,

til Trods for Svenskernes Paapassenhed, kjørte til den

fra Varde ; og da det saa endelig, al deres Forsigtighed

uagtet, kom Wrangel for Øren, hvordan det var gaaet

Mortaigne' og hans Folk, i hvilken Anledning han na-

turligvis strax brød op til et Hævntog mod Prinsen,

var det atter den jyske Patriotisme, denne kunde takke

for de betimelige Underretninger, han derom fik fra

Jelling, Vejle og Varde; men Prinsen optog disse

Tjenstydelser kun som en Tribut, de Livegne vare

deres Herre skyldige, uagtet det maatte staa klart for

enhver, at Wrangel vilde lade dem undgjælde derfor,

naar han fik det at vide. -- De omtalte Meldinger for-

anledigede omsider hans Opbrud fra Ribe imellem den

3dje og 4de Januar, og da han paa Vejen til Folding-

bro modtog allarmerende Efterretninger om Wrangels

hurtige Marche, sendte han Oberstløjtenant Henrik

Ranzau og tre forskjellige Afdelinger ud i sin nordlige

Flanke*), medens han selv med Hovedstyrken endelig

*) Det maa staa hen, om det var Tilsynekomsten af dette Flanke-

korps, som skræmte Wrangel tilbage, eller om det har været

den af Slange anførte Aarsag, »at der efter Indtagelsen af Riber-

hus ikke var noget for ham (Wr.) at gjøre i Ribe.« Meget

taler for, at Wr. netop da har kunnet gjøre et godt Kup,
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engang fik Hastværk, saa at lian naaede Store Andst

den 5te Januar, hvor fra han sendte Underretning der-

om til Rigsmarsken, hvem han gav Ordre til at møde

hos sig i Kolding ved Daggry næste Dag. — Prinsens

Ilmarche til Store Andst og Nattemarchen der fra til

Kolding danne visselig Glanspunkterne i hans Riberhus-

tog, men en saadan Flugt kaster alligevel et underligt

Lys paa hans idelig gjentagne Forsikringer om sin

store Lyst til at jage Fjenden ud af Landet.

Brevet fra Store Andst synes ikke at være kommet

Rigsmarsken i Hænde før den 6te (hvad enten saa

Bille har været paa Fyn, eller Prinsen har holdt Rast

i Store Andst for at drage Henrik Ranzaus Sikrings-

korps til sig), thi Krigsprotokollen angiver udtrykkelig

den 7de Januar som den Dag, da Rigsmarsken havde

den beordrede Samtale med Prinsen i Kolding.

Det paagjældende Sted vidner om , at Anders

Bille har taget Bladet fra Munden og talt saa djærvt,

som den skyldige Respekt har tilladt det, thi Prinsen

maa være bleven helt stædig, siden han med Navns

Underskrift har kunnet lade følgende Passus føre til

Bogs :

»Da Hs. Højærv. Durchl. vil lade det bero ved

Sin tagne Resolution angaaende Riberhus og vil af-

vente Hs. kgl Mayst.'s Ordre til, om det fremdeles

skal holdes besat eller raseres, — iligemaade vil af-

vente Hr. Rigsmarskens Erklæring om, hvor stort Til-

skud denne nu kan yde fra Fyn til den holstenske

Hær, forlanger Hs. Højærv. Durchl., førend disse Trop-

pers Konjunktion kan ske, at Hr. Rigsmarsken og' de

øvrige Herrer Kommissærer ville udtale sig om, hvor
Fra Enevældens Dæmring. ^
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vidt det kan blive Os til Gavn at angribe Fjenden i

den Stilling, han nu har inde. — Dokumenteret ved

Vor egenhændige Underskrift og det foran samme

trykte Sekret. Friedrich.«

Fra nu af tiltog Spændingen hurtig, og Stemningen

i Krigsraadet synes at være bleven saa uhyggelig, at

man har valgt at forhandle skriftlig*) og veje Ordene

paa Guldvægt. Samme Dag som Prinsen skrev oven-

staaende, opsatte Rigsmarsken følgende, som blev med-

underskrevet af Niels Krag, Erik Juel og Mogens Høg:

»Durchl. etc. Vi have i Dag med tilbørhg Re-

spekt modtaget Ds. Højærv. Durchl. 's Resolution, an-

gaaende om Riberhus skal holdes besat eller raseres,

og vi have derhos forstaaet, at der ønskes opgivet,

hvor mange fynske Tropper vi kunne afgive til den

holstenske Hær. — Naar Ds. Durchl. derhos har be-

haget at afæske os vor Erklæring om, hvor vidt det

kan være gavnligt at angribe Fjenden i den StiUing,

han nu har inde, maa vi udtale, at vi for vor Del, lige

fra Begyndelsen af, ikke have ønsket noget hellere (og

det af meget vægtige Grunde), end at man havde

grebet Hovedsagen an for Alvor, i det man tilføjede

Fjenden et føleligt Nederlag; ej heller have vi kunnet

forstaa Eders Durchl. anderledes, end at Konjunktionen

stilede hen imod et ganske andet Maal end Ribe, nem-

lig henimod det at sikre Kronen og Jylland og at befri

denne Landsdel fra Hs. Mayst.'s Fjender, hvilket ikke

lader sig gjøre, med mindre man opsøger dem og ryk-

ker frem imod det Sted, hvor de have taget Ophold

^) I Følge Prinsens Skrivelse af 8de Januar 1645.
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og Stilling; thi her fra kunne vi jo ikke skafife os nøje

Kundskab om, hvorledes Fjendens Forskansning er

indrettet, og en fornuftig Anskuelse om, hvordan han

bedst kan angribes, vinder Ds. Durchl. vel sikrest, naar

det Spørgsmaal forelægges et samdrægtigt Krigsraad.

Sluttelig anmode vi Ds. Durchl. om snarest mulig

at bestemme Mødetid og -Sted for de kongelige Trop-

per, som endnu ikke ere afgivne til den konjungerede

Styrke, medens de, lige siden den i8de December f

A. ikke uden Fare og næsten hver Nat ude paa aaben

Mark, have staaet i Bjærgsodde-Skansen, hvor det der-

hos har sin store Vanskelighed at proviantere dem.

Herpaa afvente vi etc.«

Svaret kom samme Dag, den 7de Januar, og lød

som følger:

»Den Højærværdigste etc. har ladet Rigsmarskens

og Kommissærernes fremsendte Resolution underdanigst

referere for Sig og faar deraf ud, at man selv er uvi-

dende om, hvor Fjenden opholder sig og har Stilling,

saa vel som om hvordan hans Forskansninger ere ind-

rettede, naar man ikke paa Stedet kan skaffe sig

Kundskab derom.

Da det under saadanne Omstændigheder vilde være

aldeles uforsvarligt over for Hs. kgl. Mayst. til Dan-

mark-Norge, Hs. Durchl.'s hjærteelskede Hr. Fader, at

føre Tropper, hvis Konservation ligger den hele Krone

ganske særdeles paa Sinde, mod Fjenden, saa er det

Hs. Højærv. Durchl.'s naadigste Befaling og Formening,

at Hr. Rigsmarsken bør fremkomme med bestemte og

holdbare Forslag, af hvilke det kan skjønnes, om der med

Ræson lader sig haabe paa nogen Avantage over Fjen-

4*
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den, naar man gaar ham ind paa Livet; om der altsaa

kan opereres til Kongens og Rigens Gavn og Glæde,

uden at Højstsammes Armé hasarderes paa ubesindig

Maade. — Hs. Højærv. Durchl. afventer etc.«

Endnu samme Dag besvarede Rigsmarsken og de

andre tre Herrer, hvortil Peder Lange sluttede sig,

denne Skrivelse fra Prinsen. Svaret lød saaledes:

»Durchl. etc. Atter har jeg underdanigst mod-

taget en Skrivelse, hvoraf jeg sér, at Ds. Højærv.

Durchl. ikke kan tilfredsstilles ved*), hvad jeg og d'Hrr.

Gen.-Krigskommissærer Dags Dato have udtalt i An-

ledning af Ds. Durchl. 's Opfordring.

Eders Durchl. insinuerer deri, at man nok selv ikke

véd, hvor Fjenden opholder sig, og hvorledes hans

Forskansning er indrettet, og man nok ikke bliver

vidende derom, førend man selv er kommen til det

Sted, som Fjenden har valgt sig, samt at Ds. Højærv.

Durchl. ikke agter at forsvare for Hs. kgl. Mayst. at

hazardere Arméen under saadanne Omstændigheder. —
Eders Højærv. Durchl. udtaler derfor den Mening og

Befaling, at jeg bør fremkomme med bestemte og hold-

bare Forslag, af hvilke det kan skjønnes, om man med

Ræson kan haabe at vinde Avantage over Fjenden

ved at gaa ham ind paa Livet, og om der saaledes

kan opereres til Kongerigets Gavn og Glæde. — Men,

naadige Fyrste og Herre, det var ikke Meningen med

min i Dag overleverede Svarskrivelse, at jeg vilde ud-

saa Tvivl, — som om jeg og Kommissærerne ikke

vidste, at Fjenden nylig og forskjellige Gange har skiftet

Kvarter, i det han udsendte stærke Kavalkader, men

*) Zur geniige nicht annehmen.
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at han desuagtet har bevaret sin fra først af indtagne

Stilling ved den lille By Randers, et tarveligt og efter

mit Skjøn let tilgængeligt Sted, hvor han nu atter har

samlet sig og formodentlig i dette Øjeblik befinder sig,

hvilket tillige med andet mere kan erfares af hoslagte

Skrivelser, af de daglig indkommende Spioners og

Fangers Udsagn, samt, desværre! af Landskabets Be-

boere, som kontinuerlig raabe mere end nok om Suc-

curs. — Da nu Ds. Højærv. Durchl. siden den 17de

Decbr. f. A. har haft Overbefalingen over Armeen og

over næsten det hele Kavalleri, saa vil Deres høje For-

nuft lettelig og sikkert ramme den rette Ræson og

ikke begjære den af mig å part, men, hvis De trænger

til nærmere Underretning, faa denne bedst igjennem et

ordentligt Krigsraad, der, i Følge herværende Skik og

Brug, eller som Skik er, naar man er kommen i Nær-

heden af Fjenden, afgiver sine Vota, over hvilke der

føres en rigtig Protokol. — Jeg kan naturligvis ikke

tvivle om, at Ds. Højærv. Durchl. paa det nøjeste er

underrettet om alt, hvad der vedkommer Fjenden, lige

som om hans Force fra Begyndelsen af, hvilken jo var

4OOO Mand, i Følge Ds. Durchl. 's egen Skrivelse, der

jo var bygget paa paalidelig Underretning fra dem, der

saae dette Korps passere gjennem Holsten. Paa Grund

af de store Afstande kunde det jo nok tænkes, at jeg

og Gen. Krigs-Kommissærerne komme til at savne Op-

lysning om kgl. Mayst. Resolutioner, og at vi saaledes

vare forblevne uvidende om, hvad der rigtignok vilde

være imod alle vore Ønsker og Forhaabninger, at Ribe

skulde være Endemaalet for denne Konjunktion, saa

at, naar det var naaet, skulde den holstenske Hær
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trække sig tilbage til Marsklandene, selv om det ikke

forinden var lykkedes at stække Fjenden en Smule,

eller bedre, at jage ham ud af Landet. — Men, ligesom

forhen, beder jeg endnu engang Ds. Højærv. Durchl.

naadel. betænke og for mig aabenbare, om der ikke

kan gjøres noget for den Del af Landet, som Fjenden

ikke allerede har ruineret, saa at Indbyggerne ikke

skulle blive aldeles desperate, og mange Tusind Sjæle

overantvordes til Hungersdøden, ved at Ds. Durchl.

retirerer med Deres Tropper og lader mig have spildt

min Tid i mange Dage ved at have haft bundet til

Kysten, hvor Fjenden let kunde have ruineret dem, de

Folk, som andensteds kunde have gjort Land og Krone

god Nytte. — Over for min allernaadigste Konge,

Kronen og mit Fædreland vil jeg være exkuseret, fordi

min Pligt byder mig saa, og haaber jeg. at Ds. Højærv.

Durchl. ogsaa i Naade vil optage dette mit Svar.

Anders Bille.

At det, som her staar skrevet, ogsaa er vor sam-

drægtige Formening bekjende vi:

Nils Kragh. Erik Juel. Peder Lange. Mogens Høg.

Det forstaar sig af sig selv, at denne Skrivelse

har været det modsatte af en Sovedrik, og at Prinsen

derfor har kunnet have Svaret færdig allerede næste Dag.

»Hs. Durchl. har ladet Sig forelæs^ og vel over-

vejet, hvad Hr. Rigsmarsken og de øvrige Herrer Kom-

missærer have fremsendt i Henhold til Hs. Durchl.'s

Forlangende og kan ej ønske noget bedre, end at Til-

standen ved den kongelige, Samme undergivne Armé,

samt flere dertil knyttede Circumstantier vare saadan

y
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beskafne, at man til Kronens og Rigets bedste nu

kunde agere mod den i Jylland staaende Fjende og

befri Landets Indbyggere for ham, saaledes som man

derom udtaler sit Ønske. Men Hs. Højærv. Durchl.

finder, at dette Storværk er af en saadan Natur, at det

ikke kan praktiseres uden stor Hasard for Hs. kongel.

Mayest. Kongeriger og Lande samt tillige for deres

Folk, i hvilken Anledning Hs. Durchl. har ladet sine

højst konsiderationsværdige Rationes og Grunde bringe

paa Papiret og sende til Hs. Mayst., saaledes som de

for en stor Del alt have været fremsatte for Hr. Rigs-

marsken. — I Henhold til dem har Hs. Højærv. Durchl.

ikke kunnet resolvere anderledes, end at det har været

Meningen, at han skulde vende tilbage til Holsten med

sine Tropper, efter at have givet Hr. Rigsmarsken

speciel Ordre med Hensyn til de fra Kongeriget over-

skibede Troppers Tilbagelevering. Men Hs. Durchl.

havde rigtignok haabet at blive forskaanet for saadanne

Stiklerier *) som det, at Konjunktionen kun skulde have

haft Ribe til Endemaal; thi det er ligesom om Hr.

Rigsmarsken og d'Hrr. Generalkrigskommissærer ikke i

Krigsraadet havde hørt tilstrækkeligt om, hvorledes de

der Voterende alle haabede paa en ganske anden Ud-

gang af Sagen; tilmed er det jo Hr. Rigsmarsken be-

kjendt, at Hs. Durchl. var den, som først opfordrede

til at holde Krigsraad, og som strax anordnede den

foreløbige Sammenkomst i Kolding, hvor hans Proposi-

tioner ordentlig fremsattes ligesom i Gaar, da hans

Anskuelser foredroges i Sessionen for Hr. Rigsmarsken

*) Dergleichen Anziigen.
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og d'Hrr. Kommissærer ved Generalkrigskommissær

Key V. Ahlefelt, hvorimod Hr. Rigsmarsken og de

andre ikke have villet komme frem med deres Vota

angaaende det vigtigste Punkt, nemlig om Maaden,

hvorpaa man skulde søge at komme Fjenden til Livs

og give ham et Knæk, hvorimod de have villet holde

det gaaende med skriftlige Forhandlinger, hvorpaa Hs.

Durchl. da ogsaa er gaaet ind.

Det har i lige Maade forhen været paavist for Hr.

Rigsmarsken, hvilke vægtige Grunde der talte for at

attakere Ribe, — Grunde, som Hs. kgl. Mayst. har er-

faret af Hs. Durchl. 's Meddelelser og i et og alt naa-

digst har approberet, — og Hs. Durchl. haaber derfor,

at man i dette Stykke intet skal kunne bebrejde ham,

da han kun har gaaet forsigtig til Værks og omhygge-

lig iagttaget alt, hvad der i Henhold til kgl. Mayst.'s

Ordre kunde tjene til Konservation af det hele Korps.

Dette er hvad Hs, Højærv. Durchl. har at meddele

Hr. Rigsmarsken og de øvrige Herrer Kommissærer

som endelig Resolution; i øvrigt forbliver Han over for

dem alle som over for hver enkelt med fyrstelig Be-

vaagenhed deres vel afifektionerede Friedrich.

Dokumenteret ved Hs. Durchl. 's egenhændige Un-

derskrift og det foran samme trykte Secret.«

Næste Dag, altsaa den 9de Januar, kom følgende

Svar fra Rigsmarsken og de andre:

»I Gaar have vi med tilbørlig Respekt modtaget

Ds. Durchl. 's naadige Udtalelse og deraf forstaaet, at

Ds. Højærv. Durchl. dels har tilsendt Hs. kgl. Mayst.

Deres Motiver, hvorfor De ikke kan avancere

videre i Jylland, dels har aabenbaret dem mundtlig for
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Rigsmarsken, samt at Ds. Højaerv. Durchl. af disse

Grunde endnu er bestemt paa at ville gaa tilbage til

Holsten. — Ikke desto mindre have vi fundet for godt,

endnu en Gang at fremsætte vor ofte gjentagne Be-

tænkning, hvorfor man netop bør rykke frem

mod Fjenden, og at foredrage den i al Underdanig-

hed for Ds. Højærv. Durchl, selv om det bliver denne

Gang for mange. I Spidsen stille vi den Konsideration,

at Marsklandene slet ikke ville blive okku-

perede af Fjenden, thi hvis Frostvejret gjør, at

man nærer særlig Frygt for dem, hvor meget større

Frygt maa man da ikke nære med Hensyn til Fyn,

hvis omgivende Strømme, selv den, der skiller det fra

Jylland, alt tidt ere blevne tillagte og visselig ogsaa

kunne fryse til nu. Men Ds. Højærv. Durchl. 's høje,

fyrstelige Forstand vil lettelig kunne disjudicere, hvilken

Landsdel det maa være Kronen mest magtpaaliggende

at se forsvaret. — Derhos minde vi om, at Fyn kun

er et lille Landomraade, hvor det altsaa falder svært

at forpleje saa mange Folk, ud over hvad dets sæd-

vanlige Garnisoner andrage-, det er, med Rigets Tarv

for Øje, ogsaa en Grund til at lade Folkene erobre

deres Vinterkvarter med draget Sværd.

Lidet vil det gavne os, at Ribe er i vor Magt; thi

den By maa agtes tabt, i samme Øjeblik som vore og

de holstenske Tropper separere sig, efter som ingen

af de to Parter vil være stærk nok til at sekundere

den indlagte Garnison, som Fjenden ganske sikkert

ikke vil tilstede nogen Akkord, men enten hugge ned,

eller antage paa Diskretion og stikke Knægtene ind i

sine Recfimenter.
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Hvad angaar den Avantage, man kan være sikker

paa, naar vi gaa løs paa Fjenden, have vi først den,

at vor Ryg vil være dækket; dernæst den, at vi ere

Fjenden overlegne i Fodfolk, Artilleri og Munition •, end

videre ere vi, i Følge den af Generalkrigskommissær

Key v. Ahlefelt i Gaar indleverede Rulle 6,548 Mand

stærke, medens Fjenden ikke kan sættes højere end

til 4000 Mand. Vi have derhos begrundet Haab om,

at mindst 4—500 Mand med lange Rør ville støde til

os fra Landet, i det nemlig deres Førere allerede

præsentere sig her og forlange Underretning om, hvor

de skulle give Møde, saa at vi altsaa ikke behøve at

lade udgaa noget almindeligt Opbud. — Fjenden, véd

man, er derimod kun slet forsynet med Artilleri og

Munition, hvilket for os er en betydelig Avantage.

Der bliver ganske vist gjort gjældende, at Fjenden

staar forskanset, men da Rytteri er hans Hovedvaaben,

kan han jo ikke der drage synderlig Nytte af Forskans-

ninger. — — Dog, selv om vi ikke havde nogen, i

al Fald ingen saa øjensynlig Fordel over for Fjenden,

vilde det alligevel være raadeligere for os at se Fjen-

den i Øjet og prøve hans Kontenance og Postur, samt

om han ikke skulde være til Sinds at foretage sig

noget, end at overlade Landet til Fjenden, uden at

have foretaget os det allermindste.

I det Tilfælde, at Fjenden trak sig tilbage, naar

vi rykkede frem, skulde vi visselig findes villige til at

forfølge ham med hele vor samlede Styrke og til at

drive ham ud af Hs. Mayst.'s Lande. — D'Hrr. Gene-

ralkrigskommissærer tilbyde endnu en Gang, i Henhold

til kgl. Mayst.'s Befaling og under Forudsætning af, at
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der maa blive vaaget over god Orden og Krigs-Disci-

plin, at fremskaffe de endnu forhaandenværende Lev-

nedsmidler. — I det Haab, at Ds. Højærv. Durchl. vil

behage at tage Sig dette til Hjærte og Eftertanke, —
især i denne Tid, da de forestaaende Fredsunderhand-

linger skulle aabnes og der er Udsigt til at vi kunne

forbedre vort Lands Stilling dér ikke ubetydelig. —
bede vi om en hjælpende Haand til at afholde Fjenden

fra videre Ravage og til at støtte vort arme, betrængte

Fædreland. Kolding, den 9de Januar 1645.

Anders Bille.

Nils Kragh. Erik Juel. Mogens Høg.

Paa hin Dag, den 8de Decbr. 1644, da det hol-

stenske Generalitets Anskuelser omskiftede saa brat, at

Prinsen, trods Hensyn til fjendtlig Overmagt og Marsk-

landets Ubeskyttethed, tog Beslutning om at forlade

det trygge Rendsborg og drage mod Nord, afæskede

han sine to militære Raadgivere, Baur og Claus Ahle-

felt, skriftlig Erklæring om, hvor vidt de kunde tilraade,

tiltræde og støtte en saadan Beslutning; først da disse

Aktstykker vare deponerede i Krigskancelliet, gaves

Ordren til Opbrud. Saaledes ogsaa ved denne Lejlig-

hed, kun med den Forskjel, at Prinsen nu ikke kunde

nøjes med sine Næstkommanderendes, men maatte have

samtlige sine mere selvstændige Befalingsmænds skrift-

lige Ord for, at det nu var raadeligst at forlade Jyl-

land for atter at gaa til Holsten og forsvare dets Fæst-

ninger og Marsklande. Det ser ud, som om Prinsen

har troet sig i Fjendens umiddelbare Nærhed, »hvor

alle Officerer pleje at give deres Besyv med i Krigs-
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raadet«. I hvert Fald har denne Antagelse, denne

Frygt eller »rosværdige Forsigtighed medført, at vi

den Dag i Dag kunne gjøre interessante Indblik i den

holstenske Hærs Stemninger og Tilstande. Aktstyk-

kernes Vidtløftighed staar dog ikke i Forhold til det

Udbytte, Almenheden kan have af dem, og vi skulle

derfor her kun dvæle ved de mest karakteristiske Ting,

for saa vidt disse kunne bidrage til at belyse Situatio-

nen. Vi træffe først Betænkningen fra Prinsens Gene-

ralkvartérmester, Eckerick Johan Lubbes, og hans

Generaladjutant, Daniel Clamor von Rheden. Disse

Herrer havde især Øje for den Fare, at Wrangel, —
om hvem Rygtet sagde, at han skulde have gjort alle

sine Folk beredne, — vilde ile mod Syd, saa snart

Prinsen var dragen nord efter, mod Randers, og at

den svenske, beredne Hær naturligvis vilde vinde et

saadant Forspring for den gaaende og kjørende hol-

stenske, at ikke blot Marsklandet og Elbfloden kunde

gaa tabt, men at selve Ærkestiftet Bremen rimeligvis

vilde faa hans Magt at føle. Men, hvis Hs. Durchl.

kjendte Fjendens Styrke og Stilling nøjagtig og var

klar over, om han skulde angribes med List eller Vold,

samt om han i det hele lod sig angribe; om han eller

vi vare de stærkeste; om Proviant og Furage lod sig

hidskafife; om en mulig nødvendigbleven Retræte lod

sig iværksætte uden store Tab, da det jo paa nær-

værende Aarstid ikke lod sig gjøre at kampere paa

aaben Mark, — ja, naar Hs. Durchl. var klar over, at

alt dette stillede sig gunstigt for os, maatte det kaldes

et rosværdigt Foretagende at gaa mod Randers, men

naar der maatte svares nægtende blot paa et eneste
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af disse Punkter, vilde det næppe være til Hs. Mayst.'s

Tarv, om Hæren sattes i Vove for den Sags Skyld.

Det Ahlefeltske Regiment til Fods overvejede

bl. a., at der laa dyb Sne overalt, saa at baade Mar-

chen og Tilførslen blev vanskelig; at Kønigsmarks

Tropper nu havde let ved at afskære Besætningerne i

Holsten; at Fjendens stærke Kavalleri vilde gjøre den

hele Vej øde, ad hvilken vi skulde rykke frem; at den

holstenske Hærs Klæder, navnlig Fodtøjet, var saa

slet, at den ikke kunde due til at kampere; at den

havde stor Mangel paa Officerer og — at det vilde

være det bedste, at give Fjenden Lov til uforstyrret

at blive hele Vinteren ved Randers, hvor han jo ikke

kunde gjøre stor Fortræd, for at man til Foraaret eller

senere kunde angribe ham med desto større Kommo-

ditet.(!)

Samtlige Officerer af Buchwalds og P e n t z " s

Regimenter vare enige i, at den nærværende Aarstid

og Folkenes daarlige Klæder, især dets Fodtøj, slet

ikke egnede sig til et Tog mod Randers, hvor Fjen-

den havde haft saa god Tid til at sætte sig rigtig

fast, at man ikke turde vente at faa ham hurtig be-

sejret og bortjaget; men skulde man skride til at be-

lejre ham, vilde Hæren blive syg og det hele Fore-

tagende blive til Spot og Spé.

Prinsens »trofaste Mænd og retskafne Soldater og

Kavalerer«: Jeronimus og Hinrich Seestette, Bar-

tram og Josias Breide Ranzau, Johan Bruhn, Ernst

V. Stolzenberg, Giinther Ehrig Klauwe, Detlefif v.

Ahlefelt, Zacharias Georg og Marquardt Georg An-

gell, Melcher Kliifer, Rudolf Dietr, Bastian Mar-
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schalk, Jorgen Cremer, Johan Ehelen, Otto v. d.

Bocke og Jochim Korber synes alle at have været

beredne, thi deres Erklæring er fuld af Hensyntagen

til Hestene.

Desto mærkeligere er det, at Erklæringen er saa

lang og bred, thi hin Tids Ryttere førte, som bekjendt,

Sværd og Lanse bedre end Pen.

Iblandt dens 9 Punkter skulle vi her blot omtale

det 3dje og 9de; det er vel overflødigt at bemærke, at

hele Erklæringen gaar ud paa at give det vistnok at-

traaede Nej til Fremrykning mod Wrangel. — Det

3dje Punkt lyder saaledes: »Naar vi saa endelig have

arbejdet os freni til Fjendens Stilling, er han ved fuld

Kraft, men vi derimod svage og afkræftede, hvorfor

man godt kan sige, at han har fem Øjne forud.«

De Herrer vare herefter lige saa ivrige Dyrkere af

det ædle Tærningespil, som de vare svorne Modstan-

dere af enhver angribende Bevægelse; thi det er vel

givet, at en Angriber altid maa sætte nogle Kræfter

til for at komme Modstanderen til Livs. For at det

9de Punkt skal komme til sin Ret, maa det gjengives

i Originalsproget: »Wirt absonderlich zu beobachten

sein, was zu dieser Zeit, da eben der von Herzen be-

gehrter und gewiinschter Frieden solte tractiert und

gehandelt werden, Sintemal da uber Verhoffen die jet-

zige Armée solte geschlagen oder ruinirt werden, wiirde

zugleich alle Hoffnung des Friedens zerschmelzen und

in Brunnen fallen.« — Mere utvetydig kan Fejghed vel

næppe tale, og alle d'Herrers Forsikringer om at ville

gjøre deres Pligt, hvis de alligevel beordredes frem

mod Wrangel, blive intetsigende, thi ingen General
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kan trøstig beordre Angreb, naar han véd dets Kraft

i den Grad afstumpet.

Erklæringen fra Prinsens Organ i Krigsraadet, hans

Generalkrigskommissær Key v. Ahlefelt, er dog den

interessanteste

:

»I Følge de indkomne Designationer, der stemme

med andre Relationer, har Fjenden i Nørre Jylland:

3150 Ryttere, 1650 Dragoner og Fodfolk, i alt 4800

Mand; vi have derimod: 2000 Ryttere, 3700 Infante-

rister, i alt 5700 Mand.*)

Vi ere altsaa Fjenden numerisk overlegne; men

han er os overlegen i Rytteri. De slemme Veje,

Mangelen paa vivres og Furage, som de jyske Krigs-

kommissærer, al deres Flid uagtet, næppe ville kunne

bøde paa, efter som de hverken have noget Forraad

eller Magasin**); den deraf følgende Nødvendighed

for at leve udelukkende af Bøndernes Velvilje, da man

jo ikke kan anvende Exekution; alt dette tvinger os

til at lægge Hovedvægten paa, hvorledes vort Rytteri

kan furagere, og da viser det sig strax, at vi maa

gribe til at udsende Smaapartier, — men disse løbe

aabenbart den Risiko at falde i Hænderne paa Fjenden.

Denne Betragtning ophæver følgelig vor numeriske

Overlegenhed, og da denne saaledes er ophævet kan

det fornuftigvis ikke tilraades, at vi opsøge Fjenden i

*) Uoverensstemmelsen med Rigsmarskens citerede Styrketal ligger

i, at K. V. A. ikke medregner de 12— 1600 Mand i Bjærgsodde-

skansen.

**) De danske Krigskommissærer havde truffet paalidelige Aftaler

med Borgerne i de østjyske Byer om at holde Forraad rede til

de konjungerede Tropper. — Hensynet til Wrangel havde selv-

følgelig forbudt dem at oprette Magasiner i Nørrejylland.
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hans, med Grave omgivne, vandrige Stilling, — Maaske

var det muligt at sejre , naar vi opbød Landfolket, og

det tog ham i Ryggen, men Ds. Durchl. véd jo alt

for vel, hvor lidt der kan udrettes med Landfolk paa

flad Mark, fordi saadanne have Tillid til Skov- Morads-

og Brofægtning, samt fordi de ikke ynde Regiments-

Kommando, men gjore, hvad der i Øjeblikket synes

at kunne skaffe dem en temporær Fordel. Selv om

Fjenden paa denne Maade skulde blive tvungen til at

forlade sin faste Stilling, kan det dog ikke fejle, at

han jo nok paa sit Tilbagetog besætter en eller anden

Bro saa godt. at han derved standser os og vinder en

otte Miles Forspring med sit Rytteri, hvilket vi umulig

kunne indhente med vort Fodfolk og Artilleri. Saale-

des vil han blive Herre over vore Marsklande, uden

at vi kunne hindre det; men i dem vil Fjenden rane

og brænde Statens bedste Rigdom, dersom de ikke

betids faa tilstrækkelig Besætning, og dertil kommer,

at Hs. Mayst. fra disse Lande kan vente den bedste

Tilgang af Folk til nyttige Diversioner.

Og da det nu paaligger Hs. Durchl. at sørge for

sin Armés Konservation, saa vel af Hensyn til de fore-

staaende Fredsunderhandlinger , som for hele Rigets,

Slesvigs, Holstens og Ærkestiftet Bremens Skyld, kan

det heller ikke af den Grund tilraades at angribe den

saa længe uangrebne, friske og sunde Fjende med en

svækket Hær, der lider af Mangel paa alt, ogsaa paa

Officerer, førend denne Hær har faaet Forstærkning af

meget Rytteri: uden en saadan vil det være Hasard

at lægge et saadant Sværd i Vægtskaalen. — Forsig-

tigst vil det være, — og Kongen gaar jo i sin Skri-



velse ud paa at tilraade Forsigtighed, — for al eventus

belli dubius , at gaa tilbage , hvor man jo kan udrette

andre n)ttige Ting og gjore Fjenden al Slags For-

træd, samt hvor man ved regelmæssig Hver\ång kan

erstatte de Tab, Hæren har lidt i denne Vinter.

Generalmajor Friedrich v. Bawyrs Erklæring*)

indeholder syv Grunde til ikke at gaa mod Wrangel;

de ere os alt bekjendte i Realiteten, og vi bemærke

blot, at en af dem med stor Stj'rke fremhæver den

Fare, for hvilken Ærkestiftet Bremen er udsat, naar

Hs. Durchl. gaar saa hojt op i J\iland , medens Ko-

nigsmark alt nu staar dér og ikke er meget langt borte

fra Marsklandene. — Dette er det staaende Omkvæd
fra Prinsens Raadgivere og giver os et betydningsfuldt

Vink om, hvorfor Felttoget mod Carl Gustaf i 1657

kom til at begynde i Bremen og Marsklandet. Dette

Omkvæd lod saa fuldtonigt i Prinsens Øre, at han

ganske glemte Grunden, hvorfor han var kommen til

Norre-Jylland og den lode Januar 1645 udstedte føl-

gende Ordre til Rigsmarsken:

»Vor naadige Hilsen tilforne etc. Da Vi have be-

sluttet, i Henhold til de Eder bekjendte Grunde at

bryde op her fra Kolding til Holsten med de Vor

Kommando undergivne kgl. Tropper, vil I behage at

træffe de fornødne Foranstaltninger til Modtagelsen af

de fra Fyn her til overforte Hest- og Fodfolk, at de

kunne komme sikkert tilbage, hvor de kom fra, — i

*) Den er udateret; ved den ligger en los Liste, som indeholder

Specification af de svenske Regimenter og deres StjTke; denne

Liste er med nogle Ændringer, altsaa rimeligvis i en Afskrift,

trykt i Aktstykker, udg. af F\-ns Stifts lit. Selskab 1845, H-

Samling.

Fra Enevældens Dæmring. c
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hvilken Anledning bestemmes, at Fodfolket bør bliv^e

i Bjærgsoddeskansen, indtil Hestfolket er kommet over.

Hvad angaar Ophævelsen af Garnisonen i Ribe og

Demoleringen af Fæstningen og Slottet dersteds, som

det er Hs. Mayst. naadige Vilje at lade fuldbyrde, vil

I have at forholde Eder i Overensstemmelse med kgl.

Mayst. 's Ordre, hvorfor det bestemmes, at Garnisonen,

for større Sikkerheds Skyld, bør marchere til Tønder

og der fra videre til Østkysten. I det Vi forvente

denne BefaUngs Efterlevelse, forblive Vi etc.«

Rigsmarsken kan ikke have været synderlig lat-

termild, da han modtog denne Ordre; men der maa

dog hav-e spillet et Smil om hans Mund ved at læse,

hvorlunde Ribes Garnison skulde gaa ned om Tønder

for at komme hjem til Middelfart, ligesom for at give

Svenskerne bedre Tid til at snappe den op ; dertil

kom saa Elementår-An visningen til at faa de fynske

Ryttere sikkert over Lille Bælt.

Han indberettede naturligvis strax den Ordre, han

havde modtaget; men Kongen har, hvad der jo kan

ses af selve Prinsens Skrivelse, alt været underrettet

om den og har taget sine Forholdsregler derefter. —
Allerede den 13de Januar 1645 udfærdigede Kongen

fra Frederiksborg følgende Skriv- else til sin Rigsmarsk*):

»Vider, efter som Vi naadel. erfare Vores elskede

Søn etc. med hans underhavende Armé igjen at være

gangen tilbage til Marsklandene og Vi derhos komme

i naadel. Forfaring Riberhus af hannem med Folk be-

sat, da bede Vi Eder og naadel. ville, at I gjøre den

^) Jyske Tegneiser.
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Anordning at fornævnte Folk, som paa Riberhus til

Besætning er efterladt, strax udmarchere og forføje

dennem til Marsklandene, hvor Vi og have gjort den

naadel. Anordning, at de skal blive indkvarteret.«

Smilede Bille ad Prinsens militære Anordninger,

lo altsaa Kongen ad dem; men hvilken Jubel maa der

ikke have været i Helm Wrangels Krigsraad paa

Flintebjærg den Dag, Nyheden om Prinsens Afmarche

til Holsten naaede der op, og man fik Vished for, at

den Fare var dreven -over, hvori man nu i over en

Maaned havde svævet. Efter at have skaffet sig paa-

lidelig Kundskab om den danske Konjunktions Opløs-

ning og Prinsens Bortdragning til Holsten*), satte Helm

Wrangel sine Skarer i Bevægelse syd efter, og inden

Januar Maaned var omme, saae Nørrejyderne sig atter

befriede for Fjenden, der ikke havde Lyst til igjen at

lade sig snøre inde i den jyske Pose.

Anm. Til Sammenligning skulle vi hidsætte Niels Slanges Be-

handling af den her meddelte Episode**) S. 1644: »Efter at

Malmøs Belejring var hævet, afgik 7000 Mand til Billes Ilær,

til hvilken derhos stødte Erzbispens 4000 Mand, og de satte sig

i Forening i den gamle Lejr ved Snoghøj, hvor Torstensson

havde været forrige Aar. — Herpaa forføjede Erzbispen sig til-

lige TOed Oberst Steinberger, Kommandant i Krempe, og en

tilstrækkelig Magt til Angreb paa Riberhus, hvor Wrangel

havde efterladt den unge Oberstløjtenant Mortaigne, som havde

forstærket Slottet. Det hjalp dog intet imod de danskes Magt,

som under Erzbispens egen Anførsel med stormende
Ha and indtog det i det 3dje Anfald og nedlagde hver

*) Den I5tle Januar var Prinsen kommen til Rendsborg, og den

1 6de gik han videre til Gliickstadt, hvor han ordnede sit For-

svar mod Helm Wrangel, som d. 30te var i Hamborg, medens

Konigsmark stod imellem Geiffhorn og Blake i det liineborgske.

**) Udhævelserne ere foretagne af Forf. til dette Skrift.

5*
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Mand i Besætningen, tillige med Mortaigne, men Erobringen var

dyr, der faldt bl. a. Steinberger. Det skete midt i Januar.

Før end dette var Wrangel gaaet længere op i Jylland til Ran-

derslejren. De danske havde ventet, at han vilde rykke frem

imod dem, naar han hørte om Riberhus, og saa vilde Bille tage

hans Lejr. Det skete og, at Wrangel gik frem mod Ribe; men
da han hørte at Ulykken var sket, vendte han om igjen. Nu
holdt Prinsen og Bille Raad om, hvad de skulde gjøre; Prin-

sen vilde, at de med samlet Magt skulde angribe
"Wrangel, og hvis denne ej vilde lade sig udlokke af Lejren,

skulde han angribes i den. Bille var ganske derimod og

forestillede, hvor godt Fjenden stod, og hvor stærk han var.

Uenigheden gik saa vidt, at han ansaa sig forbunden til

at sørge for sine Troppers Konservation og ikke vilde

udsætte dem for saadan Fare. Tog dermed Afsked fra Erzbispen

og med sine 7000 Mand gik lige over igjen til Fyn, hvor han

satte sig ved Middelfart. — Dette fik Wrangel ikke saa snart at

vide, før end han med en anselig Magt rykte op sin Lejr og

søgte sønder paa igjen ad Holsten til — o. s. v.«

Den danske Hærledelses indre Splidagtighed havde

saaledes paany, for tredje, eller, om man vil, for fjerde

Gang i denne Krig ladet Fjenden slippe ud af en

Klemme, hvor hans Tilintetgjørelse var saa godt som

vis. At Kong Christian maa have været overvættes

harm i Hu er kun naturligt; men da han ikke kunde

lade sin Harme gaa ud over den rette Sorgvolder, gav

han den ulykkeligvis Luft over for sit og Danmarks

Rigens Raad og Adel, Danskhedens Bærere. — Man

har gjort den gamle Konges Brev til Rigens Raad af

17de Januar og flere lignende til en Slags Beviser for

Rigsraadets Overmod og Adelens Sletsindethed, men

derved synes man ganske at have overset, hvorledes

Kongen var stillet, da han skrev sine haarde, truende

Ord. Denne Vildfarelse er den naturlige Følge af at

sejle kritikløst i Enevældens Historikeres Kj ølvand,
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hvorved Ungdommen endnu den Dag idag oplæres til

at betragte Revolutionen af 1660, forberedt af Kong

Christian IV, som Danskheds Frelse, medens den var

lige det modsatte.

I de sidste Dage af Januar mærkede Kongen dog,

at den Maade, hvorpaa han tog Tingene, kun kunde

forværre hans og Dynastiets Stilling, og den 30te Ja-

nuar*) skrev han fra Frederiksborg til Rigsmarsken og

andre danske Adelsmænd om at samles i Kolding eller

Haderslev med Ridder Casper v. Buchwald til Brøns-

dorf og holstensk Raad, Christian Ranzau til Breden-

borg, for med disse Holstenere at komme til en bedre

Forstaaelse, saa at der endnu inden Fredslutningen

kunde komme en ny Konjunktion i Stand imellem de

to forskjellige Hærdele. — Skjont Krigsskuepladsen

ved en fornyet Optagelse af Fjendtlighederne vilde være

bleven forlagt til det sydlige Holsten, kunde de dan.ske

Herrer ikke have ringeste Lyst til atter at komme un-

der Prins Frederiks Kommando; Freden maatte nu

blive som det kunde lykkes Hr. Korfitz at tinge den.

Selv den usleste Fred maatte være Danskheden tjen-

ligere, end nye Sejrvindinger af den Slags som Riber-

hus's Erobring.

IV.

Det Foregaaende har bevist hvor stor Dél den

slesvigholstenske Adels Særinteresse havde i det uhel-

dige Udfald af Christian den 4des sidste Krig.

") Jyske Tegneiser.



Ved Kongens Ordre af i6deDecbr. 1644, hvorved

hans Søn, Prins Frederik, fik Kommando over alle

Hærafdelinger paa den jyske Halvø, var det jo nemlig

Key v. Ahlefelt, en af Datidens fornemste Slesvig-

holstenere, som fik Magt til at forspilde den danske

Rigsmarsk, Anders Billes Anstrængelser og som navn-

lig tilintetgjorde dennes meget sandsynlige Udsigt til

en afgjørende Sejr over Helmuth Wrangel.

En saadan Sejr vilde allermindst have opvejet

Tabet af Pors Munds Flaade, og den skulde Hr. Cor-

fitz Ulfeld nok have benyttet saa vel paa Brømsebro,

at Danmark dér havde vundet en ærefuld Fred, ialfald

ikke været nødt til at slippe Halland; men ligesom en

saadan Fredslutning vilde have været et Tab for Sles-

vigholstenerne, saaledes blev de ydmygende Freds-

vilkaar, hvorpaa Hr. Corfitz omsider maatte gaa ind i

Avgust 1645 den spirende Slesvigholstenismes første

store Sejr over Danmark; vi kalde den spirende, fordi

hin Tids Slesvigholstenere endnu ikke vare sig deres

å tout prix statsopløsende Tendenser bevidste, men

endnu kun søgte at gjøre gjældende som en ganske

naturlig, ja uskyldig Fordring, at Elb og Ejder-Landet

ikke idelig skulde gjores til Danmarks Syndebuk, ikke

skulde lide og bløde hver Gang Danmark indviklede

sig i Krig. Wallensteins, Gallas' og Torstenssons Skarer

havde jo efter hverandre, i den sidste Menneskealder,

pint og plaget hint Landomraades Befolkning saaledes,

at dyb Misfornøjelse maatte gjære i den; Organet,

hvorigjennem Utilfredsheden maatte komme til Udbrud,

var det slesvigholstenske Ridderskabs Stænderforsam-

linger eller Landdage, altsaa Landets Adel. Denne
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oversaa' egoistisk, at Chr. IV lige saa vel havde ført

Krig for Slesvig og Holstens, ja for hele det prote-

stantiske Tysklands, som for Danmark-Norges Skyld,

samt at i alt Fald Nørre Jylland havde lidt og blødt

fuldt saa meget som Halvøens sydlige Provinser, da

Wallenstein og Torstensson hærjede det. — Den sles-

vigholstenske Adel kunde kun se det klart, at den var

selvskrevet Offer hver Gang Krigsskyerne trak op fra

Syd, hvad der nu syntes at være bleven fast Regel.

Jo mægtigere Danmark blev, jo hyppigere var der Ud-

sigt til Uvejr, — følgelig kunde det slesvigholstenske

Ridderskab med Gottorper-Hertugen i Spidsen aldrig

ønske Danmark Sejr, altsaa aldrig blive nogen oprigtig

Ven af Danskhed, saa længe den traditionelle Stats-

forbindelse stod ved Magt.

I sin Oprindelighed er Slesvigholstenismen ingen-

lunde noget Udslag af en. Danskheden modsat national

Følelse, men den har et reelt Grundlag i Halvøens

Konfiguration og i den Omstændighed, at Danskheden

aldrig har søgt eller haft nogen ubetinget Højhedsret

Syd for Ejderen.

Saadanne Betragtninger have allerede de danske

Adelsmænd fra Anno 1645 haft Anledning til at gjøre,

da de kort efter Brømsebrofredens Afslutning fulgte

Kong Christian paa hans Rejse til Fyrstendømmerne

og fornam alle de bitre Klager, hvormed man dér

tudede ham Ørene fulde, og end klarere blev dem det

sørgelige Sammenhæng imellem deres Kraftspild og

den ydmygende Fred, da den store Krigsret blev ned-

sat i Flensborg den 15 de Januar 1646 med Itzehoes

Borgmester, Dr. Moritz Erich som Kongens Kommis-
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sær. — De fik der god Grund til at underlægge Dods-

dommen, som fældedes over General Baur en egen

Forklaring, især da det skyldtes Ærkebisp-Hertug Fred-

rik, at Dommen formildedes til en Bøde paa ialt 49,000

Daler; og da saa en stor Mængde af de forhørte, fri-

kjendte eller dømte, holstenske Herrer fordrede hver-

andre ud til Duel, »hvorudi« som Niels Slange naivt

bemærker »man dog ikke veed, at nogen satte Livet

til«, saa har den Komedie ikke kunnet være dem andet

end en velgjørende Afslutning paa Krigens Tragedie;

men i Betragtning af, at den udvalgte Konge, Prins

Christian (V), gik paa Gravens Rand, have de lovet

sig selv, at hans Broder, med hvis udanske Sindelag

de nu vare paa det rene, kun skulde vorde en Skygge-

konge, hvis det ikke før Valgdagen lykkedes dem at

finde et mere passende Emne for Danmarks Trone. *)

At Kong Christian i sine sidste tunge Leve-Aar

længe forgjæves maatte trygle sine gode danske Mænd

om ikke at fjerne Dynastiet fra denne Trone, er der-

for ikke noget Tegn paa den danske Adels Uvilje

mod Kongen og hans Son, men, ligesom »den stræn-

geste Haandfæstning, hvormed nogen dansk Konge

har været bunden« er det kun en Side af den danske

Adels Selvforsvar som Landets Værge imod den slesvig-

holstenske Indflydelse, hvilken Prins Fredrik havde

givet sig i Vold, endog da Anders Bille i Danmarks

Navn kaldte ham til Kamp imod dets Fjende, — et

Kald, som han besvarede med hint Riberhustog.

*) Ciottorperhertugen synes at have anmeldt sin Kandidatur, men

Corfitz Ulfeld foretrak Kong Christians Søn for ham, — ærgrede

derved Rigsmarsken.



Efter Kong Christian den 4des Død den 28de Fe-

bruar 1648 stod derfor Tronen ledig, indtil Prins Fred-

rik efter maanedlang Betænkning underskrev Haand

fæstningen, men fra dette Øjeblik af, var den af Lands-

delenes modsatte Interesse flydende Splidagtighed, der

hidtil kun var bleven synlig i Hærledelsen, gaaet over

til at blive total i Regjeringsførelsen, i det mindste paa

ethvert Punkt, hvor den opmærksomme, meget og stil-

færdigt arbejdende Konge saa', at det var ham muligt,

at gjøre sin Indflydelse gjældende. — Den danske Adel,

navnlig Rigsraaderne, lod det dog ikke mangle paa

Aarvaagenhed. Efter at have drukket lidt for meget

ved Taflet, var der faldet den forsigtige Konge et Par

Ord*) ud af Munden, der vidnede om hvad hans Hjærte

var fuldt af og som alene maatte være nok til at lade

dem, der havde bundet hans Hænder, vogte sig vel

for ikke selv at vorde bundne ; desuden havde han,

foruden sin tyske Dronning, medført en Stab af kløgtige

Tyske, til hvis Raad han ofte lyttede hellere, end til

Rigens Raaders.

Hvis hele den danske Adel havde været enig og

af yderste Evne vogtet paa Haandfæstningens Over-

holdelse, vilde det tyske Hofparti dog næppe have

kunnet røre sig, men Kong Christians Svigersønner,

med den mægtige Rigshofmester Corfitz Ulfeld**) i

Spidsen, havde gjort sig forhadte af den øvrige Adel,

især ved at bryste sig af at være i en højere Stand.

*) P. F. Suhm, Nye Samlinger III, 228.

**) I- Kong Christians to sidste Aar var Corfitz Ulfeld saa godt

som Landets egenlige Regent; spotvis kaldtes han V^icerexen

og var næppe fri for at krænke sine Kolleger i Rigens Raad.
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Da nu Hr. Corfitz ved Kroningsfesten lagde sig- ud

med Dronningen, som derefter idelig pønsede paa at

gjøre Gjengjæld, saa fik Hofpartiet og den almindelige

Adel en fælles Fjende paa nært Hold og den smukke,

ypperligt begavede og oplærte Dronning benyttede

dette Fællesskab i Had til at give Skyggekongens

Hof en Realitet, som gjorde det søgt.

Adlen havde valgt sin Konge for at have en Ge-

neralnævner, hvori dens saare forskjellige Brøkdele

kunde gaa op og for at han saaledes kunde blive den

til Værn imod Gejstlighedens, Borgernes og det menige

Folks Forbitrelse over alle den sidste Krigs Ulykker,

som disse Stænder ikke kunde tilskrive andre end den

første Stand, hvis Herremine og Skattefrihed irriterede

dem dobbelt efter et tabt og saare kostbart Felttog;

Gejstlighed, Borgere for ej at tale om Bønder, kjendte

saa godt som intet til Diplomaternes eller Hærførernes

indbyrdes Forhandlinger, men maatte lade deres Dom
bestemme af de Følelser, som deres nærmeste Under-

trykkere indgjød dem*); at Adelen maatte kræve en

vis Prunk og friherrelig Magtfylde, for, navnlig i en sløj

og pinagtig Tid, at kunne veje op imod det slesvig-

holstenske, ældgamle Ridderskab, hvis over 4ooaarige

Traditioner gav det en uomtvistelig Ov^erlegenhed, det

gik ikke op for vor 2den og 3die Stand, der endnu

næppe anede Betydningen af den tyske Kile, som lang-

somt, men sikkert havde arbejdet sig ind i Danskhedens

Statslegeme, Nord for Ejderen. Da Kong Christian

^) Jvfr. de forskjeUige Klager over Adlen fra 1627— 1660 i

P. F. Suhm, Nye Samlinger I og II.
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havde vist sig saa dygtig og brav i Oiiogs- og Ledings-

færd, ja endog udgydt sit Blod ior Land og Folk,

kunde de lavere Stænder ikke give andre end Adlen

Skyld for alle Ulykkerne ; det var den, som havde af-

givet et upaalideligt Landeværn, — derfor havde den

forbrudt sin Adkomst til Privilegier. At kun dens Op-

lysning og Nationalfølelse var istand til at modarbejde

hin Kiles Indtrængen, det kunde kun Adelen gjøre

gjældende og den havde ingen saa intim Forbindelse

med de andre Stænder, at den kunde vente sin For-

klaring forstaaet og troet. Den folkelige Forbitrelse

mod Adlen var altsaa den spirende Slesvigholstenismes

allerønskeligste Allierede, som tidligt eller sent maatte

skaffe den Sejr. Denne ubevidste Allierede kunde

rigelig trøste Ridderskabet for den Skuffelse, at dets

Protegé maatte lade Haand og Fod binde for at komme

til at klæde Tronen og for at det mistede enhver nær

Udsigt til at faa stærkt Tag i den danske Regjerings

Tøjler, men heller ikke det var fuldt klar over Vær-

dien af en Allieret som det ringeagtede danske Folk

og de lavere Stænder i det Hele taget. Det slesvig-

holstenske Ridderskab gav derfor sin Skuffelse Udtryk

ved strax i Kong Fredrik III's Tronbestigelsesaar, paa

de 5 Landdage, som da holdtes, at udtale levende

Attraa efter at komme ud af Statsforbindelsen med

Danmark, en Higen som dog nedstemtes til at forlange

Demoleringen af Fæstningen Christianspris*). Kongen

*) Waitz: Gesch. Schlesw. Holst. (Gottingen 1852) II, 540 og 603.

Christian Ranzau holdt dog nok paa, hellere at blive af med

Gliickstadt. (Jvfr. P. W. Becker: Samlinger til Danm. Hist.

under Fr. III. — I, 19). (Signaturen P. W. B. træder frem-

tidig istedenfor denne Bogtitel).



vilde selvfølgelig gjøre alt muligt for at bevare sin

skrøbelige Trones mest hengivne Støtte og han viste

sig særdeles villig til at opgive sin Faders vel bereg-

nede Lukke for den vigtigste holstenske Søport; det

gjaldt blot om at skuffe den danske Adel med Hensyn

til Betydningen af dette Skridt ved at give det Ud-

seende af at være en, for den svindsotige danske Stats-

kasse velkommen Negotiation, — og det lykkedes for-

træffeligt, idet den langelandske Godsbesidder, Parti-

cipant i Rigsmarskens indenlandske Vaabenfabrik, Broby-

værk, den danske Oberst, men fuldblods holstenske

Adelsmand, Fredrik v. Buchwald, optraadte eller op-

stilledes som Fæstningens Kjøber, medens Kongen

smigrede den danske Adel med, at dette Salg vilde

give Midler til Opførelsen af den Fæstning ved Lille-

bælt*), for hvilken Rigsmarsken særlig havde interesseret

sig, lige siden han i forrige Krig havde følt Savnet af

en saadan. — Det laa jo derhos i den danske Adels

Literesse, at komme bort fra det kostbare og farlige**)

Hvervings-System og ind paa Organisationen af en

National-Milits ; men en saadan, forholdsvis uøvet Sol-

dateske krævede nødvendigt faste Stillinger, som vare

forberedte i Fredstid; derfor skulde den nye Fæstning

paa Søbjærgs-Odden (Biers-Bers-Odde) gjøres til en

rummelig Vaabenplads for hele Landets vaabenføre

Mandkjøn. — Denne Grundtanke for Anlæget af Lille-

*) Jydske Tegneiser 20de Juli 1648.

**) Faren laa dels i, at Kongen i de Geworbnes Øjne altid var deres

øverste Krigsherre, og som saadan maatte adlydes, dels i den

hvervede Soldateskes Upaalidelighed. Christen Skeel siger i sin

Dagbog i*/j, 1650, »at Landet i dem har Fjender, som ere

onde nok.«



bælts-Fæstningen kunde følgelig ikke være Kongen be-

hagelig og han maa have bragt et Offer af personlige

Følelser, da han tilbød at støtte den danske Adels

Fæstnings-Anlæg ; men Offeret lønnede sig, i det Rigs-

raadet ikke synes at have lagt ham nogen væsenlig*)

Hindring i Vejen ved Salget af Christianspris, et værdi-

fuldt Klenodie i Danmarks Haand, naar dets Styrere

vilde bevare det Muligheden af at gjøre offensive Stod.

Men naar det danske Rigsraad i 1648 vejede de

to Fæstningers Værd for Landet, maatte det utvivl-

somt tillægge Bjærgsodde det største, dels fordi den

laa omtrent midt i Landet, forbandt Jylland med Fyn

og saaledes var særlig vel skikket til Samlingssted for

en national Hær, dels fordi det kun havde sét bitre

Frugter af Christian IV's Offensivstød og derfor maatte

være mest tilbøjelig til at forholde sig rent defensivt. -^

At dette i Virkeligheden var Rigsraadets principielle

Retning bevise dets Forarbejder til Organisationsplanen

for den nye National-Milits, der blev Udtrykket for den

renest defensive Uskyldighed: Hæren kunde vel efter

den**) bringes op til over 30,000 Mand, men Afdelin-

gernes Styrke og Sammenarbejdeise gjordes afhængig

af noget saa tilfældigt som at Landkommissærernes

Forslag stemte med hvad der i de respective Landsdele

faldt Husbonderne belejligt;befalingsmændene fik ingen

faglig Uddannelse, men udtoges ligefremt efter Skjøn

*) Jyske Tegneiser 3. August 1648, hvor Demolerings-Ordren kon-

tramanderes.

**) Navnlig Rigsraadsbreve og Indkomne Sager for 1652 Nr. XV,

overleveret den to. April 1652 (Jvfr. Jorgen Brahes Dagbog,

15. Januar 1652).
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og lønnedes usselt: for Officerernes Vedkommende af

Kron- og Kloster-Godset, for Underofficerernes ved Ind-

komsten af en Skat paa alle Landets Tjenestefolk,

som igjennem deres Husbonder skulde afgive Fjerde-

delen af deres Løn for det ene af de tre Aar, hvori

denne Hærplan skulde være gyldig.

Naar Danmark i den Grad gav Afkald paa al

agressiv Indblanding i de europæiske Statsforhold, be-

høvede det slesvigholstenske Ridderskab visselig ikke

at frygte, især naar Kongeparret var dets selvskrevne

Allierede; om end Kongens Magt og Myndighed var

ringe, saa havde det den Fordel, at jo mindre den

danske Adel behøvede at frygte den, — jo mere den

følte sig som Landets rette Herre, jo sikrere vilde den,

paavirket af Hofpartiet, blive spHdagtig med sig selv;

'dertil kom endehg, at denne Adel, for saa vidt som

den repræsenteredes af Rigsmarsken, Hr. Anders Bille,

Dag for Dag mere blev Gjenstand for de lavere Stæiv

ders Uvilje, efterhaanden som de fik Følgerne af den

sidste Krigs Elendighed stærkere at føle.

Den rige og fornemme, med Rosenkrantz'erne og

de fleste andre højadelige danske Ætter besvogrede

Rigsmarsks tiltagende Isolation fra den lavere Adel, —
fordi det var ham, der skulde føre Nationalmilitsen ud

i Livet og paatale Adlen;* Forsømmelighed i de fast-

satte Ydelser*), — og fra Kongen, fordi det især kom

til at falde i hans Lod at gjenne Hs. Mayst. tilbage

fra hans smaa Forsøg paa at lirke ved Haandfæstnin-

gen, maatte være af særlig Betydning for Ridderskabet,

*) Jyske Tegneiser 30. Novbr. 1654,
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saasom Rigsmarsken var den af de danske Ministre,

som stærkest havde følt og derfor bedst kjendte Braa-

den i dets Politiks inderste Tanke, med hvis Udvik-

ling han, den modne, energiske og mægtige Mand*),

var kaldet til at holde Øje.

V.

I Sommeren 1654 fik Ridderskabet en frygtelig

Forbundsfælle i Carl X Gustaf, som da modtog den

svenske Trone af sin abdicerende Kusine, ægtede Got-

torper Hertugens Datter, stadfæstede Corfitz Ulfeld i

hans raadgivende Stilling ved det svenske Hof og kort

efter forlangte Penge af sit Rigsraad til en ny Krig —
med Danmark eller Polen? det var endnu et aabent,

brændende Spørgsmaal.

I Danmark var man ikke uforberedt paa Krig, thi

Adlen havde i flere Aar leveret Vivres til Magazinerne,

bygget Fæstning og Skanser, ydet store Bidrag til

Flaaden og dens Udrustning, samt tilsagt Kongen at

ville hverve Soldater paa egen Bekostning, hvis »noget

viderligt« skulde tilstøde.**)

Flaaden havde derfor naaet en Størrelse omtrent

som før Pors Munds Nederlag; man var ikke længere

*) Ifølge Indskriften paa Ligstenen i Haarby Kirkes nu tilmurede

(A. Thiset) Kapel (I. P. Traps topogr. stat. Haandbog og Ejler

Brockenhas' Kalendarium (J. Grundtvig)) er Rigsmarsk Anders

Bille født Anno 1600, ikke som andre (Fr. Barfod, A. Strunck)

sige i Anno 1603. — Om hans Rigdom jvfr. Vede! Simonsen

i Rugaard; om hans militære Modenhed og Energi give de

første 3 Afsnit tilstrækkelige Antydninger.

**) Fynske Tegneiser 22. Februar 1653. P. W. B. I. 71.



saa afhængig af Udlandet som for med Hensyn til

Hærens Vaabenforsyning og mægtige Volde knejsede

ved Lillebælt. Til Trods for den jyske Adels Mod-

stand havde ogsaa Nationalmilitsen været samlet til

Øvelse paa forskjellige Steder, men her var unægtelig

det svageste Punkt i Krigsberedskabet, thi kraftige

Hærlegemer danne sig ikke fordi nogle exercerede

Bønder kaldes sammen ved et Magtbud under en Chef,

som de kjende lidet eller intet til.

Den værste Krigsfare drev imidlertid over medens

Pesten rasede i 1654—55, og i Juli 1655 vendte Carl

Gustaf sine Vaaben mod Polen. I Danmark huskede

man dog for godt Torstensons pludselige Indfald i 1643

til at være ganske tryg*) og Rigsmarsken fik derfor

Ordre til at forberede Jyllands Forsvar, i hvilken An-

ledning han gjentagende maatte lade Lehnsmændene

foreholde den jyske Adel dens Pligt og Skyldighed

overfor Landsens Defension**;, for dernæst i Slutningen

af Aaret, ledsaget af sin tidligere Myndling, Ulrik Chri-

stian Gyldenløve, at holde Generalmønstring over Sol-

daterne og Møder med Husbonderne, som ogsaa paa

anden Maade fik Tilhold om at gjøre deres Skyldighed.

Adlen maatte flere Gange sende Folk til Fredriksodde,

som Lillebæltsfæstningen blev kaldt fra Slutningen af

Juli 1 65 1, for at faa i alt Fald denne Fæstning sat i

*) G. A. Danske Kongers Hist. l'akke 113. Et Brev fra Kongen

til Rigsraadet, dateret Ribe den 29. Marts 1655 bruger den ofte

forekommende Vending, »at man uden kraftigt Krigsberedskab

ganske vil være Andres Discretion undergiven.«

**) Jyske Tegneiser 30. Novbr. 1654, 27. Avgust 1655. — P. W. B.

I. 90.
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Forsvarsstand*), — men trods disse og lignende An-

strængelser skrev den svenske Sendemand i Kjøben-

havn, den 22. Marts 1656: »Landet staar aabent, næ-

sten alle Steder ligesaa. Flaaden er uforsynet med

Folk og Munition. De saakaldte Officerer og Soldater

ere uexercerede, Regjeringen ej samdrægtig, Kongen er

imod Raadet, dette er delt, alle Undersaatter ere despe-

rate. « **) Svenskeren saa' ikke, hvad der gik for sig

ude i Landet og især ved Lillebælt, men til Gjengjæld

saa' han des skarpere paa Partistillingen og Folke

stemningen i Kjbhvn.

Da Carl Gustaf angreb Polen, hidsede ikke blot

dette Lands Konge, men den tyske Kejser, Moskvvas

Storfyrste, Brandenburgs Kurfyrste og de hollandske

Generalstater Danmark til et Angreb paa Sverig, for

hvilken Vennetjeneste man lovede det baade Bremen

og Halland tilbage og andre Herligheder i Tilgift. —
Kongen og det Parti, som efterhaanden var voxet op

om Tronen, greb om disse glimrende Løfter og smig-

rende Opfordringer, om ikke for andet, saa for at

have et godt Paaskud til at hverve Soldater, i Spidsen

for hvilke den kgl. Myndighed snart skulde komme til

Magt og Anseelse. For Rigsraadet maatte derimod en

saadan Angrebskrig staa noget nær som Vanvid, men

ganske koldt kunde det umuligt afvise Opfordringer,

der i Følge med sig havde saa fristende en Udsigt til

hurtigt at faa raadet Bod paa Brømsebrofredens For-

smædelse; det blev let enigt med Kongen og Hoffet

*) Jyske Tegn. 31. Avgust, 26. Septbr. — 4. og 14. Decbr. 1655;

23. Juni 1656.

**) P. W. B. I. 92.

Fra Enevældens Dæmring. 6
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om Maalet, men afgjort ikke om Midlet hvorved det

skulde naaes, nemlig Hverving af en Hær, — og noget

andet Middel evnede det ikke at paavise. Christen

Skeel har i sin Dagbog fra Rigsraadet under 20. Septbr.

1656 bevaret et Udtryk for den da raadende Stemning:

»Vi gaa op og ned her mæd Bedrøvelse og med en

ond Samvittighed, for vi snakke derom og gjøre dog

intet derved, saa Gud maa ikke være iblandt os.«

Rigshofmester Joachim GersdorP) og nogle andre Rigs-

raader havde saa smaat begyndt at gaa Hofpartiets

Ærinder hos de øvrige Raader, der, vistnok som Be-

tingelse for at give deres Stemme til Hvervingen, holdt

paa Oprettelsen af en øverste Avtoritet i Krigstilfælde**)

afliængig af Rigsraadet, som altsaa igjennem den maatte

kunne kommandere Generalissimus ; det var dog altid

en Maade paa hvilken hint glemte eller oversete Led

i Haandfæstningens ellers forsvarlige Lænke lod sig

erstatte : Kongen vilde jo som Krigsherre faa en side-

ordnet Myndighed at tage Hensyn til. Men hverken

dette eller noget lignende Project blev dog realiseret

og man døvede sin Bekymring ved at foregjøgle sig

*) P. F. Suhm: Nye Samlinger III. 228—232 har i Uddraget af

Otto Sperlings Levnet en Antydning af, at det var Corfitz Ul-

feld, som efter Fred. III. Tronbestigelse ønskede en Statholder

ansat til Hjælp i det besværlige Rigshofmester Embede og til

den Post foreslog J. Gersdorf, der havde forstaaet at indynde

sig hos U. men især hos Eleonore Christine. —• J. Gersdorf be-

stred alle Ulfeids Rigshofmester-Forretninger medens denne var

paa Ambassade til Holland; ved Hjemkomsten saae U. at G.

havde distanceret ham og da saa U. træt og bitter af alt det

Had der mødte ham, flygtede til Sverrig, blev J. G. hans Efter-

følger i Rigets højeste Embede.

**) Dansk Magazin III. 291.
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den svenske Krigs -Disciplin saa streng, at Sv^enske-

hærens Misfornojelse med den skulde gjøre Halvdelen

til Overløbere den Dag, da Carl Gustaf vovede at fore

den i Krig mod Danmark.*)

I denne Stemning knyede Rigsraadet ikke ad Got-

torper-Hertugen , som brød sin Forpligtelse overfor

Danmark ved at fremsende en Nevtralitets-Erklæriner

for mulige Krigstilfældes Skyld, men det afviste dog

bestemt et Tilbud fra Carl Gustaf om at slutte Forbund

med denne; derimod indgik det i Juli 1656 paa de

Forhandlinger med Holland, som, uagtet det fuldtvel

kjendte Hollændernes Tvetungethed**), førte til Trak-

taten af 26. Avgust, i hvilken det gjorde sit første

eklatante Brud paa det rene Defensions-Princip. For

at bedømme dette Brud retfærdigt, maa vi huske, at

Russere og Svenskere paa denne Tid stredes om Herre-

dømmet i Lifland***), hvor Holland foretrak at have at

gjøre med de sidst nævnte og da nu Kjøbenhavn, me-

dio Avgust, forfærdedes ved Rygtet om Carl Gustafs

glimrende Sejr ved Warczaw den 30. Juli 1656, hvor

hans 18000 Svenske skulde have besejret polske Hære

paa ialt 100,000 Mand, saa tvang hans derved betyde-

ligt forstærkede Magtstilling det danske Rigsraad til at

komme Svenskerne i Forkjøbet med at vinde Hollæn-

derne.

Næppe var dog denne Traktat sluttet og Tilladelse

given til at den, 42 Skibe stærke, hollandske Flaade

*) P. w. B. I. 95.

**) Dansk Magazin III. 291.

'**) Et svensk Kollektiv, især hyppig brugt af Gustaf Adolf, for

hvad vi nu kalde de russiske Østersøprovinser.

6*
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under Opdam langt om længe maatte lobe ud i Øster-

søen, forend Holland, netop tilskyndet af hin Sejr ved

Warczaw, den i . September sluttede Traktaten i Elbing

med Sverrig.*)

Da Hollænderne ikke generede sig, besluttede det

danske Rigsraad sig til en lignende Aet, idet det gjen-

optog de Forhandlinger om et Forbund med Sverige

som det nylig saa bestemt havde afvist og det fik den

brandenburgske Sendemand i Kjøbenhavn, Ewald Kleist,

til at overbringe Carl Gustaf Tilbud om et Hjælpekorps

paa Io— 12,000 Mand, imod at Sverig strax gav Hal-

land tilbage til Danmark. Den svenske Konge modtog

det selvfølgelig nu med en knusende Ringeagt og med

det Tillæg, at Danmark aldrig skulde faa Halland til-

bage af ham. Da Halland ikke var cederet, men ifølge

Brømsebrofredens Vilkaar kun pantsat i 30 Aar til

Sikkerhed for Toldfriheden, saa var Carl Gustafs Svar

næsten en Krigserklæring, der tvang til rask Beslutsom-

hed og djærv Handlen, dog saaledes, at man ikke gav

sin overmodige og overmægtige Modstander plausibel

Grund til et Overfald som Torstenssons.**)

At opbyde Nationalmilitsen vilde vække for stor

Opsigt og at faa den gjort rede til Kamp vilde tage

for lang Tid. Man maatte gribe til at hverve, men

hvor? Hallands Gjenerobring var det nærmeste Maal;

rimeligst var det altsaa at hverve paa de skaanske

Løbepladser eller i Kjøbenhavn, men herimod talte

*) Efter Pufendorf og P. W. B. I. 333.

**) Sjæll. Tegneiser, iste Januar 1657 udstedes det aabne kgl. Brev

om Møde i Odense den 23de Februar af alle Landets Riddere,

dets fri og frelse Mænd.
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Kongens og Hofpartiets Nærhed, Der var ikke andet

for, end at gribe det Paaskud, at Hamburg nylig havde

vægret sig ved at erkjende Danmarks Overhøjhed,

hvorfor Byen skulde tugtes ved en Hær, som skulde

hverves i Holsten , hvor Hofpartiet ikke kunde bruge

den til at rokke ved eller sprænge Haandfæstningen.

Saaledes førte hint diplomatiske Brud paa De-

fensiv-Principet til et militært Brud paa det Natio-

nalvæbnings-Princip, som Adelen havde vedkjendt sig

for 8—g Aar siden og som Rigsmarsken havde gjen-

nemført til Trods for Jydernes Modstand og Hofpar-

tiets skumlende Ringeagt.

Vel søgte Rigsraadets Flertal med Rigsmarsken i

Spidsen, at holde dette Princip oppe endnu i Januar

1657, ^^ d^t udsendte sit interessante Actstykke:

»Concilium om Armaturen; *) til Deliberation i Pro-

vinserne inden det til den 23de Februar berammede

Møde i Odense, men paa selve dette store Møde

overvældedes det af Begivenhederne, eller rettere sagt

af den krigslystne Stemning, der rejste sig ved Rygtet

om Wojewod Czarniecky's Sejr over Carl Gustaf og

ved Ewald Kleist's Beretning til Kongen om den sie-

benbiirgske Fyrst Ragoczy's Alliance med Carl Gustaf

mod Polen, som derved maatte tvinges til at lade

Svenskerne slippe uhindret ud af Landet, naar de

lystede.

Den krigslystne Stemning kom kraftigt tilorde i

Kansler Christen Sehesteds (Thomsen) Oration og

animeredes ved denne, thi Kansleren var ikke blot

*) P. W. B. I. 147.
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dygtig og veltalende, men ogsaa en af de Adelsmænd,

som tidligst havde laant Øre til Hofpartiet. Hans

Paavisning af, at Carl Gustaf kunde staa ved Landets

Grænse med en øvet og sejrvant Hær i langt kortere

Tid, end Rigsmarsken behøvede for i Midten af Landet

at samle en lige saa stor, men uøvet og slet forsynet,

virkede saa betagende, at det er let at forstaa Rigs-

marskens fortvivlede Udbrud, da han kort efter Mødet

læste en, rigtignok urigtig Beretning fra en Agent

Willumsen om Svenskernes Afmarche fra Polen til

Bremen: »Gud bedre det, thi vi kan ikke bestaa dem,

— vor Armatur er ikke in esse!«*) Hans uvenlige

Samtid opfattede denne Ytring som en Fallit-Erklæ-

ring; vi forstaa den vistnok rigtigst som et af den

flammende, men saare ubetimelige Krigsbegejstring

fremkaldt Udtryk for det Mismod, der maa gribe en

Hær-Organisator ved at skulle skifte Fundamental-

Princip umiddelbart foran en Krigs Udbrud, — thi det

laa lige for, at hvis han ikke strax benyttede den

krigerske Stemning til at gaa i Spidsen med at hverve,

saa vilde Hofpartiet ikke et Øjeblik betænke sig paa

at gjøre det; Kongen var villig nok til at udstede

Hvervings-Patenter ; — men gik Rigsmarsken ind paa

at hverve, saa var ikke blot hele det gjorte Arbejde,

*) P. W. B. I. 167. Rapporteret til den svenske Sendemand i

Kjøbenhavn af en Spion for denne ved Odensemødet. — Biskop

Monrad havde for saa vidt Ret, da han ved Paasketid 1884 i

Rigsdagen udtalte, at Historien ikke gav Ret til at kalde Dan-

mark fredsbrydende, som det var Danskhedens Repræsentanter

i 1657 om at gjøre at bevare Freden; men Begivenhederne i

dette Aar give ham Uret, naar Danmark identificeres med dets

daværende Styrere.
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for at faa Nationalmilitsen gjort krigsdygtig, saa godt

som spildt, men den ham nødvendige Tillid og Respect,

navnlig blandt hans Standsfæller, hvem han nylig gjen-

nem hint »Concilium« havde søgt at samle under Na-

tionalmilits-Banneret, maatte svækkes i den betænke-

ligste Grad, fordi hans Ord og Handlinger kom i aaben-

bar Modstrid med hverandre.

Han havde Valget imellem at træde tilbage eller

blive i sit høje Embede
;
gjorde han det første, var det

omtrent det samme som at levere Kongen Haand-

fæstningen tilbage, thi hans to Kolleger, Excellencerne

Jokum Gersdorf og Christen Thomsen Sehested*), ga-

ranterede ikke længere imod, at Tyskerne kom til

Magten; gjorde han det andet, ja saa maatte han være

belavet paa at finde Uvilje og Modstand overalt. Ikke

desto mindre valgte han dette og Misstemningen kom

strax til Udbrud, næsten ved hvert Skridt.

I de saakaldte Landkister samledes der i hver

Provins Afgifter til dens Defension; de gjældende Be-

stemmelser gav Rigsmarsken Ret til at bruge Midlerne

til Bedste for den vedtagne National-Milits, men ikke

til for dem at hvei-ve Soldater ; vilde han bruge Pengene

i dette Øjemed, vare vedkommende Landkisters Vær-

ger altsaa i deres gode Ret til at laase dem af og sige

Nej ; saaledes gik det til i Jylland, hvor Kistens Vær-

ger skulle have nægtet Rigsmarsken Pengene med de

Ord: »at de ikke som i sidste Krig skulde vorde dis-

*) Den 4cle Excellence, Rigsadmiral Ove Gjedde, synes at have

været relativt indifferent.
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siperede, uden at der blev gjort Fjenden tilbørlig Mod-

stand.« *)

Man var altsaa ganske vildledt med Hensyn til

hvem der havde Skyld for sidste Krigs Utykker og

man var uvidende om den sande og gode Mening i at

kræve alle Pengene til nu at hverve Tropper for. Den

almindelige Uvilje imod Rigsmarsken bestyrkedes ved

Rygtet om, at han var i Kongens Unaade og at der i

den forestaaende Krig ikke vilde blive ham betroet

at føre nogen Kommando. Ja, kort efter det store

Stændermøde i Odense nævnedes Ulrik Chr. Gylden-

love som Hærfører i Skaane, og hin Oberst Friedrich

v. Buchwald, der havde lidt Nederlaget ved Kolding,

da Torstensson i Begyndelsen af Januar 1644 rykkede

ind i Nørre Jylland, og som var med paa Odense-

mødet, "••*) uden Tvivl for at øge Krigsbegejstringen,

omtaltes som vordende Fører for den Hær, der skulde

operere ved Ejderen og Elben. Om denne af Hof-

partiet højt ansete holstenske Adelsmand og danske

Officer tilføjede Rygtet, at han ikke agtede at modtage

nogen Befaling af Rigsmarsken.***) Der sagdes lige-

fremt, at det var Kongen selv, som ved et Par Adels-

mænd havde stemt de andre for at fratage Rigsmar-

sken al Kommando. Jo stærkere den almindelige

Uvilje og den kongelige Unaade ytrede sig, jo ivrigere

*) r. w. B. I, 152.

*) P. W. B. I, 168. — Dansk Magazin III, 4. Bd. 57 viser, at

Rigsraadet havde tænkt paa denne Mand som kongeligt Sende-

bud i 1650 til Hertugen af Holsten og i en Rigsraads-Skrivelse

af 24de Septbr. 1656 foreslaas han udnævnt til General over

Rytteriet.

') P. W. B. I. T71, 173.
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maatte Rigsmarsken søge at bringe sig og sine Stands-

fæller i Spidsen for en betydelig hvervet Hær; næg-

tede man Landkisternes Midler til dette Øjemed,

maatte den danske Adel aabne sine egne Pengekister,

for at ikke Hofpartiet skulde komme den i Forkjøbet

med at engagere Hververne, hvem det maatte gjøres

klart, at de ikke kunde vente at faa danske Penge

til Vederlag for deres Negotier med Hofpartiet. Selv

en hovedrig dansk Adelsmand og Modstander saavel

af Hvervingsvæsnet som af denne ubetimelige Krig,

Christen Skeel, brugte sine Penge i den Grad op, at

han i Juni 1657 maatte laane Penge hos Rigshofmesteren

for at kunne hverve endnu en Slump, 400 Knægte,

som blev ham tilbudne for 2400 Rbd. inden to Maa-

neder at levere.*) — Disse Anstrængelser kronedes

over Forventning hurtigt med et i numerisk Henseende

glimrende Resultat, som nødvendigvis maatte vække

Opsigt og til hvis Forklaring hint Paaskud om Ham-

burgs Tugtelse umuligt kunde bruges. Derfor hed det

sig nu, at Holstenerne frygtede et Indfald i deres Land

af det svenske Korps, som havde besat Bremerland,

og at det var for at skjærme dem mod dette, indtil

den hvervede Hær var bleven mandstærk nok og or-

ganiseret, at der nu ved Elben skulde sammendrages

et dansk Landmilits-Korps paa c. 6000 Mand Hest- og

Fodfolk.**)

*) Gersdorfs Breve, Pakke 5 Nr. XLI. — 24 Rbd. for en væbnet

Rytter med Hest og Tilbehør, 6 Rbd. for en væbnet Knægt

tilfods, vare de normale Hvervepriser; i Krigstid, som da, var

Normalprisen derfor særlig billig.

*) P. W. B. I. 171, 176.
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VI.

Fra Odensemodet var Kongen rejst til Flensborg

for at stemme de der forsamlede Stænder lige saa

gunstigt for Krigen som det var lykkedes at stemme

de danske i Odense, samt for, efter hvad Rygtet sagde,

i egen Person, med Fr. v. Buchwald som Næstkom-

manderende, at tage Overbefalingen over det jyske

Militskorps, som Rigsmarsken imidlertid vilde have

ført ned til Elben.

Under dette Kongens Ophold i Flensborg kom

ogsaa Rigsmarsken der tilstede. Imellem dem forefaldt

noget, som fik en meget stor Indflydelse paa Krigs-

førelsen og som vistnok er saa lidet kjendt eller paa-

agtet, at vi her maa dvæle lidt udførligere derved.

Det lod til, at Rygtet havde talt Sandhed, da det

udpegede Hr. v. Buchwald som Kongens Næstkom-

manderende i Holsten, thi den 22de Marts*) blev han

udnævnt til Generalmajor og Dagen efter underskrev

han i Flensborg sin Kapitulation som General-Vagt-

mester, hvorved han paa sædvanlig Maade forpligtede

sig til Lydighed mod Kongen og andre retmæssige

Foresatte, samt til med tro Flid at efterleve sin Be-

stallings Paabud; derhos bestemtes det, at han skulde

have 100 Heste af hver Provins til det Regiment han

var i Færd med at hverve**), samt at fire Kompagnier

*) De fleste her forekommende Data støtte sig til et bag i denne

Bog trykt Doms Udkast, fundet i »Indkomne Sager til Krigs

Kollegiet« Maj 1662, samt til Actstkr. i O. Vaupells Hær-Historie.

**) Sjællandske Tegneiser 27de Marts 1657. Samme Dag fik v. B.

ifølge Sjæll. Register, Ret til at udføre toldfrit til sit Gods i

Holsten: 12 Kør 4 Hopper 300 Svin.
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Sogneryttere skulde indlemmes deri. — Disse, Bestem-

melser for V. Buchwalds Vedkommende vare selvfølge-

lig, ligesom en Række lignende af større Almindelig-

hed, fremgaaede afKongens Samraad med Rigsmarsken;

de havde saaledes f Ex. enedes om, at den bonde-

klædte, slet dresserede Nationalmilits stak saa slemt

af imod de hvervede Regimenter med deres routinerede

Krigsknægte, at den kunde gjøre bedre Nytte hjemme

i Jylland end her; dog enedes de den lode Marts om

at lade Rudolf Podebusks Rostjeneste og Christen

Daaes Sogneryttere forene sig med Hvass's og Valde-

mar Lykkes i Holsten staaende, endnu formodenlig

ufuldtallige Regimenter. — De fire Kompagnier Sogne-

rytteres Indlemmelse i v. Buchwalds Regiment kunde

derfor ikke være nogen, særlig for ham, ubehagelig

Foranstaltning, men naar vi have lært Manden lidt

nøjere at kjende og tydeliggjort os den store Forskjel

imellem Datidens Nationale og > Geworbne« , saa ville

vi let forstaa, at den kan have oprørt ham.

Den holstenske Æt v. Bockwold hører til Landets

allerældste*) og har, formodenlig af den Grund, tidtud-

mærket sig ved ualmindelig stort Hovmod. Denne De-

scendent, Hr. Friederich, har i vore Regjeringsbøger sat

sig en lang Række Minder om, hvor meget han har haft

at udsætte paa sine danske Kvarterværter, over hvilke

han endog beklagede sig skriftligt og direkte til Kong

*) Andr. Angel: Holsteinische Chronica (Leipzig 1597); Lappen-

berg: Hamburgisches Urkundenbuch og »Die Schløsser der

Sachsen-Lauenburgischen Raubritter« (1857) vise at dens oprin-

delige Magtkilder tidligt ere blevne tilstoppede. — Dens gamle

Vaabenmærke: Et Svinehoved søges nu ændret til et Bjørne-

hoved. (Jvfr. v. Stemanns genealog. Arbejder og Dr. G. v.

Buchwalds historiske).
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Christian IV, der som oftest sørgede for, at han blev

forflyttet, sagtens fordi v. B. var en Mand, der kunde

holde sine Folk under stram Disciplin, siden han saa

ivrigt sørgede for deres Forplej ningsaffærer. Tredive-

aarskrigens Soldater-Ideal maa have været hans, som

det var Chr. IV's og denne kunde endnu i 1645 slet

ikke finde sig i at faa Nationalmilits, naar han for-

langte Soldater*); de Hvervede kunde heller ikke

længe søbe Kaal med de Nationale, men saa' dybt

ned paa dem, — tildels paa Grund af Sprogforskjellen,

men navnlig fordi deres hele Væsen og Væren lagde

for Dagen, at de ikke tilhørte den ægte Race. Hvis

Rigsmarsken har frygtet visse MuHgheder, naar v.

Buchwald stillede sit Regiment af lutter hvervede Tyske

til Kongens Raadighed, har han ikke kunnet gribe

noget virksommere Modmiddel, end at sprænge dets

Ensartethed ved en Tilsætning af væbnede og beredne

danske Bønder, men herimod maa en Mand som v.

Buchwald nødvendigvis have protesteret og fundet

Medhold hos Kongen. Ordren af 19de Marts om
Hjemsendelse af den til Holsten udkommanderede

fynske Rostjeneste og Ordren af 25de Marts om Hjem-

sendelse af hele det nationale Rytteri, efterhaanden

som dette kunde erstattes af hvervet, samt af Adlens

Rosztjeneste, der forlod Holsten med Tilhold om at

være rede for et nyt Opbud, bør derfor vistnok op-

fattes som Virkninger af den protesterende v. Buch-

walds Enighed med Kongen, tiltraadt af Rigsmarsken

'') Fynske Tegneiser 7de Juli 1645.
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paa en saaden Maade, at der garanteredes Hærens

danske Elementer*) en ialfald numerisk Overvægt.

Denne opnaaedes alt i Slutningen af Marts Maaned,

tildels ved Overløbere fra det svenske Korps i Bremer-

land, saa at Rigsmarsken i Begyndelsen af April kunde

udtale sin Forvisning om, at den danske Hær vilde

blive 18,000 Mand stærk.**)

En saadan Styrke maatte, i Forening med den nu

sikre Udsigt til, at Fyrstendømmerne paany vilde blive

Krigstheater, virke nedstemmende paa de i Flensborg

samlede Stænder, hvis Krigsbegejstring Kongen ogsaa

i de sidste Dage af Marts opgav at vække ***) ; men hans

Uvilje herover kom selvfølgelig til at gaa ud over

Rigsmarsken, hvis Tanker han let maa have gjennem-

skuet. f

)

Det var imidlertid Kongen og Hofpartiet, men ikke

Rigsmarsken, som havde stødt i Krigstrompeten og

denne havde gjaldet for lydt til, at man nu kunde lade

som om det hele ikke havde været alvorligt ment.

Kongen kunde umuligt rejse tilbage til Kjøbenhavn

med uforrettet Sag. Svigtede de kjære Frænder i den

flensborgske Forsamling, kande han ikke gjøre andet,

end at søge Støtte hos dem, som havde Pengene og

vare villige til at fore Krig. Saaledes havde Kongen

*) (o : under danske Adelsmænds Kommando staaende Afdelinger).

**) P. W. B. I. 187.

***) P. W. B. I. 179.

f) Den 24. Marts rapporterede den svenske Sendemand, at Rigs-

marsken muligvis tik Kommando over Hæren med v. Buchwald

og Hans Ranzau som Sideordnede, men kort efter skrev han,

at Misforstaaelsen mellem Kongen og Rigsmarsken var tiltagen,

saa at denne næppe vilde blive Overgeneral. P. W. B. I, 188.
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ingen anden Udvej, end at forlige sig med Rigsmarsken,

inden de tilsammen forlod Flensborg den 4de April*)

og efterlod en Ordre, dateret den 5te April, ifølge

hvilken Kommandoen over Tropperne i Holsten, under

Rigsmarskens Fraværelse overdroges til General v Buch-

wald, som skulde tage sit Hovedkvarter i Nærheden af

Lybæk. Rigsmarsken havde altsaa nu opnaaet at faa

Kongens Sanction som Overgeneral i Holsten med

V. B. som Næstkommanderende.

Da V. Buchwald modtog denne Ordre blev han

saa rasende, at han glemte den Lydighed og Troskab,

han for en halv Snes Dage siden havde tilsvoret Kon-

gen, idet han rent ud nægtede at efterkomme en Or-

dre, der om føje Tid vilde stille ham under Rigsmar-

skens Kommando. Derpaa rejste han ud til Godset

Sehekamp, hvorfra han den 8de April skrev et ufor-

skammet Brev til Rigsmarsken; deri gjentog han sin

Vægring ved at overtage noget som helst Ansvar og

særlig nægtede han at tage Hovedkvarter paa det ham

anviste Sted: Det kunde kun passe for den, der skulde

holde Øje med Pæreskuderne paa Trave!«

At en gammel Officer skulde kunne vise et saa-

dant Overmaal af Pligtforglemmelse og Ulydighed lige

før det sandsynlige Udbrud af en Krig, synes saa utro-

ligt selv for hin lidenskabelige Tidsalder, at dette Træk

vilde være blevet stillet hen i Rygteform, hvis det ikke

lod sig godtgjøre, at Hr. v. Buchwald tidligere havde

vist Utilbøjelighed til at adlyde en dansk Rigsmarsks

*) P. W. B. I. 190. Den sv. Sendemand rapporterer: »Kongen

og Rigsmarsken ere nu temmelig forsonede.« Det var under

18. April, at han skrev det.
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Befalinger. I Foraaret 1640 beordrede nemlig den da-

værende Rigsmarsk, Jørgen Urne til Alslevgaard, de

danske Tropper i Holsten og deriblandt v. Buchwalds

Regiment, til at vende tilbage til de jyske Kvarterer.

Formodenlig har det umiddelbare Forhold, hvori Kon-

gen oftere havde taalt, at v. Buchwald stillede sig til

ham, bragt den daværende Oberstlieutenant til at mene

sig hævet over den almindelige Subordinations -For-

pligtelse; V. Buchwald skrev til Kongen for at udbede

sig hans Mening om Jørgen Urnes Befaling, men fik

saa i faa men fyndige Ord en varm Lektion i at pa-

rere sin Foresattes Ordre.

Nu, efter 17 Aars Forløb, viste denne Lærdom sig

at være glemt saa ganske, at end ikke Hr. Anders

Billes Tavshed overfor Brevet af 8de April bragte ham

til at gaa i sig selv og tage det tilbage; tværtimod, fra

Sehekamp havde v. Buchwald rejst til Familiegodset

Wensin*) og derfra skrev han atter til Rigsmarsken den

19de April et Brev, hvori han fornyede sin Trusel om
at forlade sin militære Stilling og at trække sig tilbage

til sine Godser.

Man skulde nu synes, at Rigsmarsk Bille let kunde

fælde en saa ubehagelig Undergiven, naar han blot for

Rigsraadet fremlagde slige Breve, men siden v. Buch-

wald i Efteraaret 1648 havde lagt Pung og Navn til

Kjøbet af Christianspris og derigjennem var bleven Me-

diator for Kongens Kompromis med den statsopløsende

Landdag, havde han gjort sig Hofpartiet i den Grad

forbunden, at det ikke kunde anse sin Gjæld betalt

*) Eller Vincier, som ligger '/2 ^^i^ VNV for Oldeslohe i Preetz'

adel. Godsdistrict.
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med det Ridderslag, han kort efter Kroningen modtog'

samtidig med Rigsmarsken *) og nogle og tredive an-

dre »gode danske Mænd« ; han blev hverken tiltalt eller

arbitrært strafifet.

Rigsmarsken kunde ganske sikkert have skaffet sig

af med ham ved at gjøre Haandfæstningens §§ 15 og

45**) gjældende, m.en derved vilde han have sat sin

nys vundne gode Forstaaelse med Kongen paa Spil,

hvilket paa et saa kritisk Tidspunkt vilde have været

uforsvarligt, thi den 15de April forelagde Kongen skrift-

ligt Rigens Raad det vigtige Spørgsmaal, om det stemte

for Krig eller Fred***) og i samme Mode, hvor dette

debatteredes, blev der forhandlet om , hvorvidt der

burde gives Iver Krabbe i Norge, Hr. Axel Urop i

Skaane og Rigsmarsk Bille i Holsten »fuldkommen«

Plenipotens som Hærførere f).

Der var altsaa endnu en Mulighed for, at de Æl-

dre og Sindige i Raadet kunde modvirke den forkaste-

lige Krigsstemning, som stadig stærkere havde grebet

de yngre Adelsmænd med Ulrik Chris-tian Gyldenløve

i Spidsen jf) , idet den gjorde dem imødekommende

overfor Hofpartiet og derved svækkede hin Adels-Koa-

lition, der havde smeddet Haandfæstningen og hvis

Hovedopgave det var, at give den Livskraft. For

denne Kjærne af danske Mænd vilde der, selv om Krig

*) Danske Samlinger IV. il. Iver Vinds Levnedsoptegnelser.

**) Aktstykker udg. af Fyns Stifts lit. Selsk. 1845.

***) G. A. Rigsraadsbreve.

f) Dansk Magazin III. 304.

ff) P. W. B. I. 196. »De Ældre inclinere ikke til at hazardere

summam rerum, men vel til at gaa sikkert tilværks og da bryde,

naar Sverige er in agone.«
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besluttedes, dog være noget Haab om at beholde Hæ-

ren i sin Haand, naar dens øverste Førere blev uaf-

hængige af Kongen.

Overfor saa vigtige Afgjorelser, blev Spørgsmaalet

om V. Buchwalds Afstraffelse ubetydeligt. Man nøjedes

med at bringe ham under mild Pression og derved

bevæge ham til at overtage den befalede Kommando i

Rigsmarskens Fraværelse. Den 24de April modtog

han den Befaling, at han, foruden sit eget Regiment,

skulde kommandere over Christoffer Hvass', Jens von

Løvenklovs, Arenfelts og Herman Kaas's Regimenter.

Hr. Anders Bille var i Kjøbenhavn endnir den 22de

April, paa hvilken Dag han medunderskrev Rigsraadets

Svar paa Kongens Spørgsmaal om Krig eller Fred,*)

et Svar, hvori han visselig har haft stor Del:

Det viste hen til Armeens, Flaadens og Finansernes

utilfredsstillende Tilstand, som foreløbig tvang Danmark

til at nøjes med Paakaldelse af Udlandets Hjælp mod
Sverigs utaalelige Provocation ; men Dagen efter Mødet

gjorde han Rigshofmesteren sin Afskedsvisit og da han

ikke traf ham hjemme, skrev han til ham fra Roskilde**)

;

drog saa til Fredriksodde, hvor der var meget at ordne

og tilse, inden han kunde gaa videre. Vel havde Hr.

Iver Vind og Billes Svoger, Mogens Høg siden den

19de Marts***) haft den Opgave der at etablere og fylde

Magazinerne, paa hvilke den c. 16,000 Mand (hvoraf

*) G. A. Rigsraadsbreve. (Dette Svar viser, at Billes Parti endnu

havde Magten, skjønt han tilvisse, for at bruge den svenske

Sendemands Udtryk, havde Adhærenter nok. P. W. B. I. 171.)

**) G. A. Gersdorfs Breve.

***) G. A. Fynske Tegneiser.

Fra Enevældens Dæmring. n



98

6 å 7000 Ryttere)*) stærke Hær skulde baseres, men

med den jyske Uvilje i frisk Minde fandt Rigsmarsken

det nødvendigt i hint Afskeds-Brev til Jokum Gersdorf

at bede denne udvirke en kgl. Fuldmagt for Mogens

Høg til at forestaa alle de jyske Depoter for Proviant

og Armatur, hvilken Anmodning han gav den beteg-

nende Motivering: »Da det vil gaa langsomt nok til

dermed, inden man faar det ret paa Benene, saa Her-

ren og Fædrelandet kan have nogen ret Tjeneste

deraf« ; — den turde vidne om, at Magazin-Etableringen

har givet ham selv adskilligt at varetage; dertil kom

Organisation af de fra Holsten efterhaanden hjemven-

dende Tropper af Nationalmilitsen, samt Fordelingen

af det i Fæstningen samlede Felt-Artilleri **) til den

holstenske Hærs forskjellige Bestanddele, spm Reserve

for eller til Forstærkning af det, som Felttøjmester

Christian Friis selv skulde overføre fra Kjøbenhavn den

23de April. — Først efter de anordnede Bededage***)

kunde Rigsmarsken drage Syd paa fra Frederiksodde

;

den 2den Maj rejste han derfra og den 6te Maj havde

han allerede faaet saa megen Forsmag paa den Uvilje

og Ugjæstmildhed, som ventede ham i Fyrstendøm-

merne, at han i et Brev til Rigshofmesteren maatte

bede denne om at skaffe nogle Heste og kjøbe ham

en Vogn, »som paa engang kunde være hans Telt og

•) P. w. B. I. 374.

**) Sjællandske Tegneiser 13de Januar og 20de April samt 23de

April 1657 give os et godt Begreb om, hvad der den Gang

kaldtes et fuldstændigt Feltartilleri for en Hær paa 16,000

Mand: 2 Feltslanger, 6 Stkr. 6-pundige, 6 Stkr. 12-pundige,

24 Regimentsstkr. 4-pundige, 4 Stormstykker, 5 Fyrmørsere.

^**) F. W. B. I. 190.
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Tafifelstue under det forestaaende Felttog <. *j — Som

en af Haandfæstningens betydeligste Ophavsmænd og

Haandhæv^ere, altsaa som den slesvigholstenske Adels

alvorligste Modstander, der nylig ved Hjælp af sin

Nationalmilits var traadt hindrende i Vejen for dens

Hverving, hvortil Hs. Mayst. med rund Haand havde

uddelt Patenter**), kunde den danske Rigsmarsk paa

Forhaand kun vente sig Ubehageligheder af sine hol-

stenske Standsfæller ; v. Buchwalds Optræden havde

været ham et betegnende Forspil og i det han nu per-

sonlig skulde tage Overkommandoen, fandt han sin

gamle Antagonist fra 1644 -45 Hr. Key v. Ahlefelt •'•**)

tilligemed Detlef v. Ahlefelt ansatte som Hærens Ge-

neralkrigskommissærer, eller hvad vi vilde kalde dens

Chefer for Generalstab og Intendanturvæsen. — Kom-

mer nu hertil, at de fleste Chefsposter i den danske

Hær vare i Hænderne paa Adelsmænd, der savnede

Krigserfaring og saaledes ofte maatte komme til at

øge, i Steden for at mindske Overkommandoens mange

Vanskeligheder, — først og fremst den, at staa i det

halvt fjendlige Holsten med et militært Hverv i Ud-

sigt, til hvis bedste Forsvar den maatte ty til indre-

politiske Grunde, — saa bliver det indlysende, at den

danske Rigsmarsk ikke har kunnet gaa dette Felttog

imøde i nogen særlig oprømt Stemning f). Intet har

*) Gersdorfs Breve, Pakke 5 Nr. XXVI.
•'*) Dansk Magazin III, 4. Bd. 304.

**) Han var den iste Februar 1657 bleven udnævnt til General-

major,

f) £t Vidnesbyrd om, hvorledes han beredte sig p&a. det Værste,

kan mulig søges i Jyske Tegneiser for 17de Juni 1656, hvor

han sés at have udvirket kgl. Udnævnelse for Mogens Høg,

7*
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kunnet friste Forfængeligheden til at søge denne Magt-

stilling; Overbevisningen om, at den var ham nødven-

dig for Fædrelandets Skyld, har tvunget ham til at

tage den.

Hans Pligttroskab turde derfor nok fortjene et

ganske andet Omdømme, end det han hidtil har nydt

i Fædrelandshistorien. De mildeste Skribenter sige, at

han var sygelig, men hvorfra de have denne Under-

retning vides ikke. De 57 Aar han havde fyldt kunne

umulig have nedbøjet den kraftige Krigerskikkelse, som

kjendes fra Birkerods Breviar, eqvestr. Pag. 13. Da

han dér har den væbnede Arms Insignier om Halsen

og han først fik dem Anno 1648, maa Billedet vist

være fra Frederik III's Tid. Hans idelige og relativt

hurtige Rejser, samt hans store, saavel ofifenlige som

private Virksomhed, i hvilken han, lige til det sidste,

ikke skaanede sig, vidner om alt andet end Sygelighed.

Strængere Dommere kalde ham vankelmodig; de

støtte sig fornemmelig paa hans bratte Overgang fra

Nationalmilits til en hvervet Hær, — paa Hjemsendelsen

af Rytteri, lige før der kunde blive Brug for det, —
men det er let at paavise Nødvendigheden af det ene

som af det andet, naar man gjør sig Situationen klar

og frigjør sig for den Fordom, hans hadefulde eller

forsætlig vildledte Samtidige have ladet gaa i Arv til

os. — Hvis den danske Adel ikke vilde sé Slesvig-

holstenerne vinde Magten i Danmark, maatte den vaage

over Haandfæstningens Overholdelse og for enhver

Henrik Ranzau, Gunde Rosenkrantz og Knud Ulfeld som Vær-

ger for sine fire yngste Børn: Elisabeth, Henrik, Pernille og

Karen.
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Pris afværge, at Kongen kom i Spidsen for en Hær,

som kun var afhængig af ham ; derfor maatte den paa

enhver Maade imødegaa Kongens hemmelige Hver-

ving*), altsaa gjennemføre det Spil, hvori de om Mag-

ten kjæmpende Partier snart accentuerede Bremen,

snart Halland som Maalet**). Vi have sét, at Rigs-

raadets besindigste Medlemmer, som fremfor alt vilde

forebygge et pludseligt svensk Overfald paa Danmark,

havde maattet bruge først Hamborgs Tugtelse, saa

Holstenernes Frygt for det svenske Korps i Bremen

som Paaskud for Adlens storartede Hverving paa hol-

stenske Løbepladser. Dette havde medført, at Hæren

kom til at staa i Holsten og tynge paa dette Fyrsten-

dømme. At føre den til Sjælland eller Skaane vilde

dels tage meget lang Tid, dels koste mange Penge og

Pengeknapheden var meget stor. Skjøndt Raadets

danske Kjærne upaatvivlelig helst har villet tage Hal-

land først, saa har det maattet gjøre en Dyd ud af

den tvungne Stilling ved Elben: Med Bremen som

Angrebsobject kunde jo den uskolede Hær sammen-

arbejdes i et virkeligt, men ikke riskabelt Krigsforhold

;

*) P. W. B. I. 151. — Sjæll. Tegn. 22de Marts 1657: Johan Fuchs

sendes til Kurland, for at hverve et helt Regiment med Over-

og især Under-Officerer, af hvilke sidstnævnte han skal bringe saa

mange som mulig hjem med; 23de April skal Oberst Adolf

Fuchs hverve loo Officerer og Friherre Malzahn hverver en

Escadron tilhest.

**) Jvfr. P. W. B. I. 158 (16 Febr.). Foruden Fuchs og Malzahn

hvervede Franz Roon og Hans Dilleben for Kongen i Harzen

og Sachsen; Spangenberg i Hannover; Firichs i Kurland; Som-

merschild, Kappe, Thumsdorf og Xadelwitz rundt om i Tyskland;

i Avgust synes Thumsdorf at have hvervet paa Sjælland, da han

fik Løbeplads i Kjøbenhavn.
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de hvervede Bander lod sig, ved snarlig Udsigt til

Bytte, bedst holde under Fanerne dér; saasom Krigs-

førelsen jo til syvende og sidst var baseret paa Alli-

ancer med Russere, Polakker, Brandenburgere og andre

Tyske, hvis direkte Hjælp kun kunde ventes naar den

danske Hær opererede i Tyskland , ikke i Sverig,

maatte Bremens Valg derhos vinde ligesaa stor positiv

Berettigelse som det fik ved at være den danske

Adels mest forsonlige Træk overfor Hofpartiet.*) Jo

stærkere Carl Gustaf havde engageret sig i Polen, jo

mindre Grund var der for en saa betydelig dansk Hær

til at frygte ham: Hele sin Hær (c. i8,ooo Mand)

vilde han umulig kunde føre fra Polen mod Danmark,

men, selv om dette umulige skete og Danmarks Alli-

erede derhos lod det ske uhindret, var Vejen jo saa

lang og forskjellige af dens Stationer saa vel forsynede

med danske Agenter, at Sagen maatte rygtes i saa

god Tid, at Hæren kunde naa tilbage og hindre ham i

at bryde ind over Holstens Grænse. — Der var saaledes

hverken faa eller helt daarlige Grunde , som retfærdig-

gjorde Valget af Bremerland. Med dets Erobring som

nærmeste Øjemed overtog Rigsmarsken altsaa i Begyn-

delsen af Maj den danske Hærkommando.

Det meste Fodfolk samlede han selvfølgelig ved

de to Fæstninger, Gliickstadt og Krempe, i Itzehoe og

den store Lejr, SØ derfor, paa hvilken der var bygget

Hge fra Aarets Begyndelse, men som endnu ikke var

færdig.

Den 22de April var Kommandør Peter Lytzen

beordret til at stille sin Escadre til Rigsmarskens

*) Jvfr. dette Skrift, Side 65.
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Raadighed og den laa ud for Gluckstadt, da Bille

kom. "')

Alle de vigtigste Landgangssteder imellem GlUck-

stadt og Hamborg vare befæstede og foruden Besæt-

ninger i disse Feltskanser som ogsaa i de holstenske

Smaafæstninger , var der fra den danske Størstilling

fremskudt større Afdelinger til Elmshorn, Uetersen

m. fl. St.

Fra Øst truede den største Fare ; derfor var Ryt-

teriets Gros opstillet imellem Lybæk og Hamborg,

altsaa især til Forsvar for Trittaupasset imellem Bille-

floden og Steckenitz. Det var den specielle Kommando

over denne Hærdél, som v. Buchwald havde ladet sig

bevæge til at overtage. — Bagved sig havde den Fæst-

ningen Rendsborg og en befæstet Lejr ved Jevensted,

samt Besætninger i nogle Smaaskanser, der forsvarede

Passerne over Levénsaa.

Alene den tarveligste Inspection af en saa vidt-

løftig Stilling krævede Uger; dertil kom, at Angrebs-

planen maatte gjennemgaas med Cheferne, især detail-

leret for de ikke krigsvante. Til denne Plan hørte

Samvirken med en Escadre paa Weserfloden; den

skulde bestaa af tre" Skibe, som Gabriel Marselis havde

lejet i Holland og over hvilken Markus Rodsten var

udset til at føre Kommando, men den var ikke kom-

men og Peder Lytzens Escadre paa Elben havde siden

den 7de Maj nok at bestille med Krydstog langs Dith-

marskens Kyst, samt med at vaage over og rapportere

til Gluckstadt om Fjendens Foretagender paa den bre-

^) Sjæll. Tegneiser 22de April og 3dje Maj.
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menske Kyst.*) Da han efter den 24de Maj ogsaa

havde Ordre til at arrestere alle de svenske Skibe han

kunde faa fat paa, havde han ikke en Baad tilovers

for at sende ned ad Weseren.

Krigen var besluttet den 20de Maj, da Niels Juel,

som førte 5 Skibe i Sundet,**) fik Ordre til at tage 2

svenske Skibe ved Kjobenhavn og da de sjællandske

Sogne- og Præsteryttere beordredes samlede ved Hel-

singør, for derfra, efter Ulrik Christian Gyldenløves

Ordre, at overføres til Skaane.

Dagen efter beordredes alle Danmarks Bisper og

Jørgen Rosenkrantz, Forstander paa Sorø Akademi,

til at lade bede fra Prædikestolene for den danske

Krigsmagt og den 22de Maj henstilledes det til Rigs-

raadet. om det ikke i saa farlig en Tid burde konsti-

tuere sig som permanent.***)

Derpaa forlod den svenske Ambassadør Kjøben-

havn.

Den udenlandske Pression paa Regjeringen havde

været stærk, men forst da Kongen agiterede livligt,

lykkedes det ham at overvinde de ældre Rigsraaders

Modstand og faa dem til at vedtage den formelle

Krigserklæring af iste Juni, med hvilken en Herold

*) Sjæll. Tegn. 3dje og 20de Maj 1657.

**) Sjæll. Tegn. Henrik Bjelke havde den 28de Febr. faaet Be-

faling over hele Flaaden for denne Sommer. Den 17de Juni

var den stor nok til, at han fik Ordre at angribe den svenske

Flaade. (Sj. Reg.).

***) Sjæll. Tegn. — Først den 6te Juli gav Rigsraadet Ove Gjedde,

Christen Skeel, Otte Krag og Peder Reedtz Fuldmagt til at

traktere og negotiere paa Alles Vegne. (Af Rigsraadsbreve i

Gehejme Arkivet).
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expederedes over Helsingør*) til den svenske Guver-

nør i Laholm, som fik den den 3dje Juni, samme Dag

som der blev givet Ordre til Otte Skade, Lehnsmand

paa Kronborg, og Povl Klingenberg, Postmester i

Hamborg, til at optage alle de svenske Poster. **) —
Sandsynligvis var det igjennem denne Foranstaltning,

at Rigsraadet blev skræmt af Rygter om, at der var

udbrudt saa alvorlige Uroligheder i Stockholm, at det

svenske Rigsraad havde kaldt Kongen tilbage fra Polen,

samt om, at det netop nu var ham kjært at forlade

dette Land, hvor han havde vundet hvad vindes kunde

og var vidsat for Tab, idet Fyrst Ragoczy skulde være

bleven uenig med ham, og han næppe, uden en eneste

Allieret, kunde optage Kampen mod alle de Fjender,

som lurede paa ham.***)

Hvis Carl Gustaf med sin velkjendte, resolute

Hurtighed sejlede til Stockholm med sin Hær paa den

hollandske Flaade og efter at have gjenoprettet Ordenen

dér kastede sig over Gyldenløves og Axel Urops

Korpser, f) for derefter at gaa mod Kjøbenhavn, —
hvad saa.^ Denne Mulighed laa for nær til ikke at

blive drøftet og Drøftelsens nærmeste Virkning maatte

være, at afholde Rigsmarsken fra at gaa over Elben.

Dertil kom, at Modvind opholdt Markus Rodstens Flo-

tille, som agtedes nødvendig for at sikre den danske

*) P. F. Suhm, Nye Saml. I. 317, Tue Jensens Tegnebog.

**) Sjæll. Tegn.

***) P. W, B. I. 375.

f) I Februar var hele det skaanske Korps kun 4549 Mand stærk;

selv om det i Juni er blevet forstærket, er det vist overdrevet,

naar den hollandske Sendemand, P. \V. B. I. 374, sætter det til

12,000 Mand. — I hvert Fald stod det meget spredt.



io6

Invasionshær mod en svensk Flaadeafdelings mulige

Benyttelse af Weser, der kunde blive saare ubehagelig,

al den Stund det kunde vare flere Døgn, inden Inva-

sionshæren, selv om den kun talte 6—7000 Mand, blev

færget over Elben. Et saadant svensk Foretagende,

rimeligvis udført af lejede Hollændere, vilde helst til-

intetgjøre de danske Afdelinger, alt som de kom over,

men om de ikke naaede at komme saa tidligt, kunde

de afvente det Tidspunkt, da det danske Korps havde

fordybet sig i Belejringer af de bremenske Fæstninger

og dettes Tilbagetog kunde da blive for riskabelt ; men

et større Uheld som i Begyndelsen af Felttoget ramte

Invasionshæren vilde absolut sprænge Trittaupassets

Besætning, altsaa aabne Døren for den fra Øst truende

Fare ; denne Hærdél maatte følgelig holdes i godt

Humør, men da den ikke havde nogen Udsigt til at

gjøre Bytte i fjendligt Land, gjaldt det altsaa allerførst

om, at disse Tropper fik deres Sold i rette Tid, ellers

vilde de gaa fra hverandre. Men de danske Kontanter

vare alt anbragte i Fæstninger, Skibe og de storartede

Hvervinger; udenlandske Laan vare alt negotierede og

forbrugte, vanskeligt vilde man faa nye bragt tilveje i

rette Tid, selv om man nu, efter Krigserklæringens

Udstedelse maatte finde sig i de drøjeste Vilkaar.

Naar vi se, at Rigsraadet i Begyndelsen af Juni

ikke blot tænkte paa et saa forunderligt nyt Skatte-

paalæg som en Rumpeskat, men endog delibererede

om »at tage op hos Kjøbmændene alt det, vi kunne

faa«, *) saa skjønne vi lidt af Finans-Nøden paa dette

*) Dansk Magazin III. Christen Skeels Dagbog 304.
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Tidspunkt. Fra den holstenske Adel kunde der na-

turligvis ikke ventes en Hvid i Bidrag til at holde den

hvervede Hær sammen.

VII.

Endelig den 21de Juni'-') ankrede Markus Rodsten

op i Wesermundingen og meldte sig til Raadighed for

Rigsmarsken. Denne gav strax Ordre til at gaa over

Elben, men 18 Dage vare henrundne siden den danske

Krigserklæring" var kommen Fjenden i Hænde. For-

tropperne drev Kystskansernes Besætninger tilbage til

Bremerforde ved Ostefloden og Oberstløjtnant Ejler

Holck sendtes med sit Regiment mod Skanserne ved

Weserfloden. Med Leheskansen ved Geestflodens Ud-

løb, fik han Bugt den 2den Juli; han nedlagde der 64

Mand og tog 8 Kanoner. '•••) Invasionskorpsets Hoved-

styrke stod den 25de Juni udfor Bremerforde, men den

kom ikke saa rask som han til Ende med sit Hverv,

thi de Kanoner, som Anders Bille ved sin Udrykning

havde beordret Rigsfelttøjmester Christian Friis **"-')
til

at sende fra Gliickstadt, vare ikke komne.

Det viste sig at være spildt UlejHghed for denne

Mand, at præsentere Rigsmarskens Rekvisition eller Re-

vers for Gliickstadts Kommandant, Oberst Wanckef),

*) Sjæll. Tegn. 3dje Juni fik han Kommando over de tre hol-

landske Skibe, som skulde operere i Weseren under Rigs-

marskens Overbefaling og den 2ldejuni gav man i Kjøbenhavn

Ordre til at han skulde gaa fra Weser til Gøteborg.

**) Gersdorfs Breve, Pakke 5 Nr. LXXIII fra Detlef v. Ahlefelt.

*'**) til Krogerup.

f) Jvfr. P. W. B. I. 151, af 24de Januar 1657, hvor det sés, at

han var en af dem, som Rygtet i Begyndelsen af Aaret ud-
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og lige saa forgjæves \-ar det at overtale ham. Wancke

nægtede rent ud at udlevere en eneste Kanon*).

Chr. Friis henvendte sig derfor til Generalkrigskom-

missær Key v. Ahlefelt, i Haab om ved hans Hjælp

at omstemme Kommandanten, men denne stod lige

haardnakket fast ved sit engang givne Afslag og brød

sig hverken om Chr. Friis's eller v. Ahlefelts flere

Gange gjentagne Tilbud om at give ham deres egen-

hændige, specificerede Kvittering for hvad han monne

udlevere, ligesaa lidt som om Stykmajor Barnekows

og Hr. Keys Søns Besøg i den Anledning. Da ogsaa

dette sidste Forsøg paa i Mindelighed at komme til-

rette med den stædige Kommandant var glippet, ind-

berettede Chr. Friis det forefaldne til Rigsmarsken den

29de Juni Kl. 12 Nat. Denne greb strax energiske

Forholdsregler mod Wancke, der saa bekvemmede

sig til at sende de 4 Stykker 12 Pd.s og 4 Stykker

18 Pd.s Kanoner til Bremerforde, men inden de kom

i Batteri var der næsten spildt en Uge.

Harmede Rigsmarsken og de danske Adelsmænd

sig over deres tvungne Uvirksomhed foran det Bytte,

som et Par solide Kanoner hurtigt vilde have givet i

deres Haand , saa hoverede General v. Buchwald

;

Her havde man da et ret haandgribeligt Bevis paa

Rigsmarskens slette Hærledelse og nu maatte vel alle

give ham Ret i Oppositionen mod den. Fra en

pegede som Kongens Na.stkommanderende ved den holstenske

Hær, — altsaa en Rival for Rigsmarsken.

*) Beretningen her er bygget paa Chr. Friis's egenhændige Brev

til Rigsmarsken, hvilket ved en Fejltagelse er kommet ind

blandt Gersdorfs Breve som Nr. LXIV.
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Landsby i Nærheden af Eremerforde skrev han den

27de Juni til Rigshofmester Gersdorfif, og under det

meget mærkelige Paaskud, at have lidt alt for meget

under Feltlivets Strabadser, bad han denne sin halve

Allierede, om at udvirke sin Afskedigelse fra den ham

betroede Post*). Hofpartiet i Kjøbenhavn skulde nok

vide at udlægge denne Afskedsbegjæring paa rette

Maade o: i Disfavør af Rigsmarsken, og hvis Jokum

Gersdorff ikke strax forstod den saaledes , skulde Par-

tiet nok gjøre ham begribelig, at Rigsmarsken burde

fjernes.

Dette Brev fra v. Buchwald maa have naaet Rigs-

hofmesteren omtrent samtidig med hint nys omtalte

fra Detlef v. Ahlefelt, hvori denne, som Bilag til Rigs-

marskens udførlige Rapport, gav sin Beretning om

Oberst Wanckes Opsætsighed og Ankomsten til Bre-

merforde af det længselsfuldt ventede Skyts; og umid-

delbart efter at have faaet slige Beviser paa Oprørs-

aand mod den danske Hærfører, fik han Brev fra

Stettin af 29de Juni, samt Aviser fra Povl Klingen-

berg, der meldte ham, at Carl X Gustaf ventedes til

Stettin næste Dags Middag med en Styrke, der lod

sig beregne efter, at Byen til den skulde udrede 42000

Pd. Brød, 400 Tdr. 01 og 6400 Daler kontant, -- alt-

saa formodenlig med c. loooo Mand**), en Styrke, som

*) Gersdorfs Breve Nr. LVII. i Pakke 5. Dette højst originale

Brev frembyder bl. a. den Mærkelighed, at uagtet F. v. B.

søger Afsked paa Grund af at hans Kræfter ej have strakt til

at udholde i Uges Feltliv, tilkjendegiver han dog sin Bered-

villighed til fremdeles at lade sig bruge i Krigstjeneste.

**) Gersdorfs Breve og P. W. B. I. 378. Ewald Kleist, der kom

til Kjøbenhavn kort efter og havde sét Carl Gustaf i Stettin,
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i Forening med Bremerlands Besætning og det sand-

synlige Tilløb fra Meklenborg til den sejrrige Konge,

maatte anses for at være den nu tv^e- eller tredelte*)

danske Hær absolut overlegen , — ganske særlig ved

dens betydelige og ypperlige Artilleri (ialt nogle 50

Stykker), dens strænge Mandstugt, talrige Officerskorps

og store Krigsvanthed.

Hr. Jokum Gersdorf var nu vistnok en meget klog

Mand, der tænkte fuldt saa meget paa sit eget som

paa Landets Tarv. - Hans Kundskabsfylde og Dannelse,

der havde indtaget Frøken Eleonore Christine for ham,

vandt ham ogsaa hendes bitre Fjende, Dronning Sophie

Amalies Gunst**), og aldrig saa snart varUlfeld ude af

Landet, førend han blev sin Beskytters Efterfølger i

Rigets hojeste Embede, hvorefter han ypperlig holdt

det gaaende med begge de Partier, i hvis uensartede

Tendens vi maa søge den dybe Aarsag til al Landets

Ulykke. Betingelsen for at bevare Dronning Sophie

Amalies Venskab, især naar man var Corfitz Ulfeids

Kreatur, kunde dog ikke være nogen ringere end den,

at hendes Ærgjærrighed blev smigret paa intelligent

bekræftede Rigtigheden af dette Tal. — Fryxell, Berattelser

XII siger: 10 til 13,000 Mand.

*) Afstanden imellem Trittaupasset og Storstillingen er c. 10 dan-

ske Mil.

*) Selvfølgelig maatte der anden Føjelighed til. Han afværgede

saaledes ikke Ordren af 4. Februar 1657 (Sjæll. Tegn.), hvor-

efter den fra » Jammersmindet« noksom bekjendte Slotsfoged

paa Kjbhvns. Slot, Jokum Waldpurger, i Kirkeværgernes Nær-

værelse skulde i alle Kirker lade nedtage alle Kirstine Munks

Børns Vaaben og Titlerne, Fyrster af Slesvig og Holsten, des-

ligeste ogsaa lade nedtage samme Børns norske og fyrstelig

slesvigske og holstenske Vaaben, hvor de det i Kjbhvn. over

Porte paa deres Huse havde anbragt.
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Maade og at hendes Magtomraade stadig blev udvidet;

hendes Passion var stærkere end alle de øvrige Magt-

haveres, derfor maatte den fornemste Undersaat nød-

vendigvis glide ind i hendes Spor og Jokum Gersdorfs

Danskhed har visselig ikke, trods al hans Klogskab

og Lærdom, kunnet holde sig ubesmittet ; men helt til-

intetgjort har den dog næppe været i Begyndelsen af

Juli 1657, da hine Forløbere for det truende Uvejr væl-

tede sig ind over ham, — da han i Hærens øverste

Ledelse saa' et Gjenbillede af den Splidagtighed i Re-

gjeringen, som det var hans kraftfortærende Opgave at

mediere og dæmpe, medens den udæskede, store Sejr-

herre uventet hurtigt fik sine Klør ud af det polske

Halvlig og i en hidtil ukjendt Fart*) ilede sine Trop-

per i Bremerland til Undsætning. At Gersdorf maa

have sendt Bud paa Bud til Rigsmarsken, for at kalde

ham tilbage til Gliickstadt i god Tid finde vi Vidnes-

byrd om i denne Periodes mange Ordrer om at afgive

Ryttere til Enspænder- og Ordonnans- Tjeneste, samt

deri, at man midt i denne Juli Maaned opfandt ridende

Poster som Afløsning for hine Enspændere**) : Alle Lehns-

mændene beordredes til i Fremtiden stadig at holde

to eller flere unge beredne Karle paa Hovedvejenes for-

skjellige Stationer rede til ufortøvet at befordre hvert

ankommet Brevskab videre.

Dog, selv om Rigsmarsken fulgte Vinkene og

gik tilbage, maatte Regjeringen i Kjbhvn. være betænkt

paa, at standse den svenske Konge, dels ved at hidse

*) Fra Thorn til Stettin i 5 Dage.

*) Sjæll. Tagn. 22. Juli 1657. Den 29. April s. A. beordredes

Lehnsmændene at holde Postvogne rede for Kongen.
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de allierede Magter til Forfølgning*), dels ved at true

ham med Flankeangreb fra Flaaden.

Vice-Admiral Henrijc Bjelke havde den 21. Juni

faaet Ordre til at lade nogle Skibe blokere Gøteborg

og selv med den øvrige Flaade krydse i Østersøen;

den 23. Juni fik han Ordre til at krydse ved den pom-

merske Kyst og lade nogle Mænd bespejde Stralsund.

Hemmeligt befaledes det ham at ankre op i Drogden,

hvor Hs. Maj. Kongen, kun ledsaget af et Par Kam-

merjunkere, sent om Mandag Aften den 28. Juni gik

ombord paa Admiralskibet »Trefoldighed«, der saa med

hele Flaaden, hvortil sluttede sig tre Skibe af Niels

Juels Escadre, sejlede til Danzig, fra hvilken By man

saa' den den 2. Juli**). — Det var rimeligvis den første

Avisering om Carl Gustafs Opbrud fra Thorn***), hvoraf

Kong Fi-. III. havde taget Anledning til denne Beslut-

ning, aabenbart fattet i den Tanke, at de Svenske

vilde indskibe sig, thi Flaaden afventede ikke Dannel-

sen af et Landgangskorps under Rigsraad Henrik Ran-

zau, hvorom der havde været stor Tale i Kjbhvn.f),

men nøjedes med de 250 Mand af sjællandske Regi-

ment, som Henning Qvitzov den 17. Juni var beordret ff)

til at sende ombord. Selv om Carl Gustaf ikke den

2. Juli havde befundet sig i Omegnen af Stettin, altsaa

=^) Sjæll. Tegn. 23. Juni 1657 afsendtes danske Herrer til Stor-

fyrsten af Moskwa.

**) P. W. B. I. 375—377-
***) Igjennem den danske Faktor i Berlin, Martin eller Franz Rasch,

og Peder Juel, ansat hos Kurfyrsten af Brandenborg.

f) P. \V. B. I. 375. Den hollandske Sendemands Beretning,

der stemmer godt med alle Data i Sjæll. Tegneiser.

jf) Sjæll. Tegn. — Henning Qvitzov, en fynsk Adelsmand, var

Overingeniør paa Sjælland, særlig for Kjbhvns. Befæstning.
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et godt Stykke Vej fra Danzig, vilde han have leet ad

den danske Flaadedemonstration som ad en tom Tru-

sel, thi han var godt underrettet om hvad der gik for

sig i Kjobenhavn og vidste altfor vel, hvor lidt han

havde at frygte af det danske Landgangskorps*). —
Den 29. Juni holdt hans Fortrav under Pfalzgreven af

Sulzbach et kort Hvil i Stettin; Dagen efter kom han

selv, og efter nogle Dages Forløb hans store Bagtrav

mider Carl Gustaf, Grev Wrangel**). Da Strækningen

imellem Stettin og Hamborg er omtrent lige saa lang

som imellem Thorn og Stettin, var det, som Forf af

et rimeligvis opsnappet tysk-svensk Brev**) bemærker,

ikke vanskeligt at regne ud, naar de svenske Tropper

i Bremerland kunde faa' Lov at trække Vejret frit.

Kong Frederik synes at have ventet en rum Tid

udfor Danzig i den Tanke, at der skulde ské et og

andet, men da alt var roligt paa den Kant, lod han

sig sætte i Land paa den skaanske Kyst og kom

samme Dags Aften til Kjøbenhavn***). Flaaden derimod

*) Gersdorfs Breve. Den 15. Juli laa Trefoldighed ud for Jas-

mund og da skrev Henrik Bjelke til Rigshofmesteren for at

bede ham bytte 250 Sjællændere og LoUiker med 200 Nord-

bagger, Jyder eller Snaphaner: »Disse Lollænder gjør sig alle

syge paa Søen og æde som Heste.« — Den 30. Juli toges

hans Anmodning tilfølge ; han beordredes til at landsætte de

Syge, modtage Bornholmere og bemægtige sig Lånte Rygen.

**) Forskjellige Breve og Smaasedler i de Gersdorfske Brevpakker

2, 3, 4, 5, 6, 7; deriblandt en fra en hollandsk Skipper, der

siger, at han saa' General Wrangel paa Ruden, 8 Dage efter

at Carl Gustaf var rejst gjennem Stettin, se gjennem Kikkert

paa den danske Flaade, ryste paa Hovedet og gaa.

**=^) P. W. B. L 377.

Fra Enevældens Dæmring. g
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fortsatte Demonstrationen*), men det er næppe sand-

synligt at det var den, som gjorde Carl Gustaf betæn-

kelig ved at fortsætte sin Marche gjennem Meklenborg

med den Fart, hvori han naaede Demmin ved dets

Grænse. Ej heller kan det have været Hensyn til

Fyrsterne af Meklenborg**), gjennem hvis Land han

skulde passere og hvem Danmark skal haye opfordret

til at nægte ham Tilladelsen ; da de ikke nægtede større

Partier af danske Ryttere fra Trittaupasset at rykke

langt ind i deres Land for at kunne rapportere om

Svenskerne, have de selvfølgelig ikke kunnet lægge

disse nogen, ikke engang en diplomatisk Hindring i

Vejen. Hertugen af Liineburg skal derimod have til-

budt Danmark et Par Tusind Mand til Hjælp, — dog

behøvede en Carl Gustaf ikke at ændse en saa ubety-

delig . Fjende. Den sandsynligste Forklaring af hans

underlige Nølen paa et Tidspunkt, da hans Tropper i

Bremerland vare truede med næsten sikker Undergang,

maa vi søge" i de tidsspildende Opgaver, hans Bagtrav

under Wrangel har haft at løse ; thi for denne sin dyg-

tige Feltmarsk havde Carl Gustaf bestandigt nye Hverv

rede.

Igjennem de langt fremskudte Rytterpartier***) fik

Rigsmarsken Underretning om Svenskernes Standsning,

') Sjæll. Tegn. Efter den 23. Juli øgedes Flaaden med Admiral

Laurs Galdtings Escadre, bestaaende af 7 Skibe, hvoriblandt

det nye, Friederich, paa 100 Kanoner.

•*) P. W. B. I. 376. De svarede ogsaa, at de hverken vilde

eller kunde lægge den ene eller den anden Part Hindringer i

Vejen.

'<"^) P. W. B. I. 376 her siges, at de gik helt ind i Pommern,

inden Svenskerne vare komne saa langt.
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om hvilken ogsaa det i denne Tid daglig forsamlede

Rigsraad *) blev vidende ; man opgav derfor Invasions-

hærens pludselige Tilbagegang og Rigsraadet deliberede

endnu den 6. Juli om**), hvorvidt man turde lade In-

vasionskorpset fuldstændiggjøre Bremerlands Erobring.

Kunde Rigsmarsken naa' at tilintetgjøre det svenske

Korps under Rutger v. Aschenberg, vilde Carl Gustaf

altid være saa meget svækket og betaget sin naturlige

Tilbøjelighed til ad korteste Vej at søge til Gottorp,

samt efter at være styrket hos Svigerfaderen, at rykke

mod Nord. Skulde han alligevel vælge denne Frem-

gangsmaade, kunde Invasionskorpset dog komme tids-

nok over Elben til at bide sig fast i hans Ryg, naar

Rytteriet i Trittaupasset gjorde sin Pligt, ligesom der-

efter Besætningen i Rendsborg og Tropperne ved Ejder

ogLevensaa. — Den 12. Juli udsendtes et Krigsskib ***),

som fra Holstens Østkyst skulde borttage alle Far-

tøjer, ved hvis Hjælp Svenskerne kunde undgaa Land-

vejen, og Holstens vaabenføre Mandskab blev opbudt

for yderligere at vanskeliggjøre dem dens Benyttelse.

Var Grunden til deres Standsning i Meklenborg, at

Brandenburgere, Polakker og Russere forfulgte dem,

saa vilde de altsaa blive drevne ind imod den stærke

danske Størstilling; svigtede de Allierede og fik de

Svenske Held til at bryde igjennem Trittau- og Ejder-

Stillingerne, saa kunde Rigsmarskens Hær drive dem

op i den jyske Pose og faa dem til at løbe Panden

*) P. W. B. I. 377. Sjæll. Tegn. Den ii. Juni beordredes

Rigsraadet samlet den 29. Juni i Kjbhvn.

**) Danske Magazin IH. Chr. Skeels Dagbog, Side 314.

**) Sjæll. Tegneiser.
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mod Fredriksodde. I denne Fæstning maatte Garniso-

nen følgelig forøges, Bestykningen ligesaa*). Det skete.

For Rigsmarsken maa Svenskernes Nølen i Mek-

lenborg have taget sig ud som en Virkning af at de

blev forfulgte**); han fortsatte derfor Beskydningen af

Bremerforde, som blev erobret efter et Par Døgns For-

løb (4. Juli?); der blev taget 44 Kanoner, samt store

Forraad af Levnedsmidler og Ammunition)**). Han ryk-

kede derefter mod Stade, hvor v. Ascheberg vilde gjøre

sin yderste Modstand. Ifølge den hollandske Beretning

maatte dens Forværk dog snart overgive sig med 70

Mands Besætning og ved et tilbageslaaet Udfald led

Ascheberg et Tab af40 Mand faldne***). Det er sand-

synligt, at Rigsmarsken har søgt at indhente det for-

sømte og at nytte Tiden, før Uvejret brød løs. Det

overraskede ham imidlertid den 7. Julif), idet Carl

Gustaf Wrangel da viste sig i Bremerland paa et saa

sydligt Punkt, at de fra Holsten udsendte Rytterpartier

ikke havde haft det mindste Nys om hans Bevægelse.

Efter at Wrangel havde skaffet sin Konge Vished

for, at hans Hovedstyrke ikke blev forfulgt, og at den

følgelig trygt kunde give sig i Kast med de Danske,

tjente samme Hovedstyrke ham til Skjærm for hans

Overgang over Elben, idet den sindigt drog igjennem

Meklenborg, i Retning mod Mølln, under jævnlig Til-

bagekastning af de danske Partier.

*) Sjæll. Tegn. 12. Juli: Tøjmester Peter Kalthof beordres at

sende til Fredriksodde: 20 Stk. grovt Skyts samt Musketter og

Piker til 3000 Mand.

**) P. W. B. I. 378. Der siges udtrykkelig, at man for vist ven-

tede idetmindste Polakkernes Indfald i Pommern.
^'*) P. W. B. I. 378.

f) Indk. Sager til Krigs Kollegiet, Maj 1662.
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Rigsmarsken vidste følgelig, at de Svenske rykkede

frem, men gik de blot ind i Holsten, var derved ikke

saa meget at befrygte, at han af den Grund behøvede

at opgive sin Erobring. I sine Rapporter til Kjbhvn.

havde han omtalt, hvormeget Bremenserne længtes efter

at komme tilbage under deres kjære Hertug-Ærkebisps

milde Scepter*) og han ønskede selvfølgelig at vinde

sin Konge ganske ved at kunne lægge Stiftet for hans

Fødder. Han havde derfor opfordret dets Stænder til

at erklære sig mod Sverig for Danmark og hans Sejre

ved Bremerforde og Stade stemte dem naturligvis der-

for ; for ikke at nedstemme dem i det afgjørende Øje-

blik maatte han holde ud i Landet og ikke gaa tilbage

fordi Fjenden gik over Holstens Grænse, ja end ikke

om han foi'cerede Trittaupasset. — En ganske anden

Sag blev det rigtignok, naar Fjenden rykkede frem

baade Nord og Syd for Elben og det med Korpser,

som kunde have Udsigt til at besejre de danske Hær-

dele i Holsten, paa samme Tid som det danske Inva-

sionskorps i Bremerland udsattes for at blive bundet

til dette. Men hertil var et svensk Korps paa 5—6000

Mand tilstrækkeligt og en saadan Styrke vilde Wran-

gels Korps næsten opnaa, naar han i Bremerland for-

enede sig med Rutger v. Ascheberg**). Dette havde

*) P. w. B. I. 375.

*) Det er ikke usandsynligt, at Carl Gustafs Arrieregarde paa

Vejen fra Thorn til Meklenborg har været ca. 4000 Mand stærk;

at han i Pommern har forstærket den med 1 000 Mand og at

V. Aschebergs Rester have udgjort c. 1000 Mand. — Nogle

have udsagt, at Wrangel kun førte 2000 Mand ind i Bremer-

land, hvor han forenede sig med v. Aschebergs 2000 ?kland.

Nøjagtigt lader denne Styrke sig næppe mere opgive.
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Rigsmarsken erfaret den 7. Juli og han sammenkaldte

strax et Krigsraad i Bremerforde, hvor det besluttedes

at gaa tilbage til Gliickstadt under Dækning af et

Korps under den Næstkommanderende, Generalmajor

Fr. V. Buchwald, der skulde tage Stilling langs med

Ostefloden, selvfølgelig med Bremerforde som Midt-

punkt. Foruden af v. Buchwalds eget Regiment (paa

10 Kompagnier a ca. 150 Mand) skulde Dæknings-

korpset bestaa af visse Underafdelinger i Oberst Hvass's

og Generalkvartermester, Oberst Jens's *) Regimenter. —
Dette Korps skulde, efter at Hovedstyrken var gaaet

over Elben, hævde Besiddelsen af Bremerland saa længe

som muligt. — Krigsi'aadsprotokollen blev underskreven

af Anders Bille, Key og Detlef v. Ahlefelt, som ogsaa

underskrev den i Henhold dertil udfærdigede Ordre for

General Fr. v, Buchwald, til hvem Detlef v. Ahlefelt

og Oberst H. Eggerik**) paatog sig at bringe den.

Saasnart v. Buchwald havde læst Ordren, blev han op-

bragt, fnøs og erklærede rent ud, at han aldrig i sit

Liv vilde modtage en saa vanvittig Ordre.

Overbringerne fjernede sig nu, for at lade ham

*) Jens von Hadersleben havde fulgt Corfitz Ulfeld paa hans Flugt

til Sverig 1652; her blev han af Dronning Christina adlet un-

der Navn af v. Løvenklov, men ringeagtedes snart, hvorfor han

drog tilbage til Danmark, gjorde Afbigt, blev Oberst og Gene-

ralproviantkommissær i Norge, men begik her saa store Under-

slæb, at han blev dømt og afsat. — Ved Krigens Udbrud fik

han Patent paa at hverve et Regiment, som indlemmedes i

Rigsmarskens Hær. I 1658 var han den danske Hærs Generalissi-

mus og fik som saadan Bavelsegaard til Æqvivalent for 2000 Rdl.

aarlig Løn. Efter Krigen blev han tiltalt, dømt og kasseret.

**) Mon denne H. Eggerik ikke skulde være identisk med Eggerik

Lubbers, Bremerfordes tapre Kommandant?
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gjenvinde sin Samling i Ensomhed og efter en Stunds

Forløb søgte de ham atter i Haab om, at han var

kommen paa bedre Tanker. Men nej, de fandt ham

lige saa uimodtagelig for Raison som før og der var

for dem ikke andet at gjøre end at give Ordren deres

egenhændige Paategning om det forefaldne, som de

derpaa indberettede til Rigsmarsken*), der imidlertid

var naaet op til Elben og ifærd med Overgangen den

1 1 te Juli.

De bremenske Stænder vare imidlertid komne til

Kundskab om Svenskernes Ind- og Danskernes Udryk-

ning af deres Land; det hjalp ikke, at man viste dem

hen til det Dækningskorps, der skulde efterlades til

deres Beskyttelse, naar de gav sig ind under den dan-

ske Konge, som vilde erstatte dem alt, hvad de havde

mistet i denne Krig. De have sagtens erfaret noget

om V. Buchwalds Trods, thi nu undskyldte de sig:

Svensken havde Magten og for den maatte de bøje sig**).

Sysselsat med den meget vanskelige Overførsel af

sit Troppekorps har Rigsmarsken ikke kunnet ødsle

Tid og Tanke paa yderligere at bearbejde Stænderne

og med Hensyn til v. Buchwalds rasende Trods, vidste

han jo fra Affæren i Flensborg, at han nok kunde

bringes til at give efter. Sagtens har en af Ordrens

Overbringere paany maattet søge v. B. og gjøre ham

tydelig, hvilke højst ubehagelige Følger hans fortsatte

Vægring, en saa grov Ulydighed i Krigstid og tilmed

saa godt som i Fjendens Paasyn, vilde drage efter sig,

*) Krigsretsdommen over v. Buchwald.

") P. W. B. I. 378.
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thi V. Buchwald overtog virkelig Generalatet i Bremer-

land.

Loyal var han dog ingenlunde, thi i Steden for,

efter sin Ordres Lydende at stille sine Tropper op

ved Ostefloden, førte han dem egenmægtig mod Nord

til Kehdingland*) og der forlod han dem, uden at

spørge om Forlov, eller blot saa meget som at sende

Melding om sin Afrejse. Han viste sig ikke mere ved

Hæren.

Det var altsaa til hovedløse Tropper, at Grev

Wrangel sendte sin Opfordring til Overgivelse, men

deraf fulgte ikke, at de alle vare grebne af en Demo-

rahsdtion som den vi ganske sikkert kunne forudsætte

overalt, hvor Oberst Jens og hans Bande have haft en

Rolle at spille. Nogle iblandt dem fandt, at det vilde

stride imod deres Pligt, at overgive sig uden at være

overvundne i Kamp, men da de ikke med Ord kunde

overbevise deres Vaabenfæller om Rigtigheden af deres

Anskuelse, saa prøvede de, hvad Vaabnene kunde ud-

rette i den Retning og der opstod ved Elbens Bred en

Kamp og uhyre Forvirring, som hjalp Grev Wrangel

til i en Haandevending at fuldbyrde Bremens Gjenerob-

ring.

Ikkun Bremerforde vedblev at være i Hænderne

paa de danske Tropper, som hævdede Besiddelsen af

denne Fæstning under hele Krigen. Hvis v. Buch-

wald havde pareret Ordre., vilde han upaatvivlelig, med

den som Støttepunkt, ikke blot have kunnet sysselsætte

Wrangel Syd for Elben, men han vilde tillige kunnet

") Saaledes kaldtes fra ældgammel Tid Kystlandet overfor den

holstenske Strand fra Brunsbiittel til Pinneberg.
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bevare et stort Stykke af Bremerland som Spisekam-

mer for Tropperne i Størstillingen, hvor den nu for-

øgede Indkvartering snart skulde gjøre Proviantmanglen

saa følelig, at den omsider fik en afgjørende Indflydelse

paa hele Felttogets Gang og Resultat. I hvert Fald

vilde V. B. have kunnet redde en Del af sine Folk,

men nu gik de alle tabt for den danske Hær, oven i

Kjøbet paa en Maade, som overalt i Danmark maatte

fremkalde berettiget Harme og Indignation, — man

skulde synes endog i Hofpartiet, som paa en saa lum-

pen Maade mistede sit kjære Bremerland. Hr. v.

Buchwald kjendte imidlertid sine derværende Venner

for godt til at nære nogen Frygt.

Efter at have forladt sine Tropper paa en saa

skjændig Maade, — rejste han til Kjøbenhavn!

Og ikke nok med, at han hverken viste Spor af

Skam, eller Frygt for en Behandling, mindst som den

der overgik Peder Galt, havde han den 21de Juli et

saadant Overmaal af Frækhed, at han sub datum Kjø-

benhavn sendte Rigsmarsken et helt Forsvarsindlæg,

ret som om hans Færd endnu ikke havde domfældt

ham tilstrækkeligt. — Det var ganske vist et eklatant

Exempel paa den Frækhed, hvormed store Forbrydere

undertiden søge at imponere deres Dommere, men det

er dog ikke for den psychologiske Interesses Skyld,

at Historien skal fremdrage og dvæle ved denne Sag;

den skal heller ikke gjøre det for at undskylde eller

diskulpere den i Aarhundreder bagvaskede Rigsmarsk,

thi paa Sandheden af hans Eftermæle vil kun hans

Biograf eller en Personalhistoriker lægge saa stor Vægt;

men det, at en Mand af v. Buchwalds Kvalitet, midt
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under Krigen og uden at have faaet Afsked af Tje-

nesten, har kunnet haane den danske GeneraUssimus

ved at gaa frit omkring i Hovedstaden,*) giver os en

saa ubedragelig Maalestok for den daværende Regje-

rings sande Beskaffenhed, altsaa for den Grad af Støtte

og Opmuntring, som Hærføreren har fundet paa det

eneste Sted, hvor han var berettiget til at søge den,

at Kildeskrifterne bør ransages tilbunds, saa at det

omsider kan blive konstateret med hvilken Ret Kong

Frederik III brugte den danske Adels slette Tjenst-

ydelse i Krigen som en af de Grunde, hvorpaa han,

Hofpartiet og Gejstligheden rejste Revolutionen af

Anno 1660. **) Det er meget muligt, at den danske

Adelsvælde før Krigen 1657— 59 S^eb for stærkt om

sig og tyngede haardere paa de andre Stænder, end

det var strængt nødvendigt, for at den kunde veje op

imod det slesvigholstenske Ridderskabs og andre

*) Sjæll. Register, 1657, iste Decbr. fik han Forlængelse af en

ham tilstaaet Orlov til Fyrstendømmerne, hvor han havde »stort

magtpaaliggende Ærinde at bestille«, dog at han til Faste

førstk. skulde indfinde sig i Kbhvn. for at forsvare sig for en

upartisk Krigsret mod Rigsmarskens og Kongens Beskyldninger.

Denne Ordres Indledning er saa mærkelig, at den maa

hidsættes ordret: »Eftersom Generalmajor Friedrich v. Buchwald

er forlovet at forrejse her ud af Riget til vore Fyrsten-

dømmer Slesvig og Holsten«. Den viser altsaa klarlig,

at Slesvig af den daværende Regjering betragtedes som lig-

gende udenfor Danmarks Rige ; og denne Belragtningsmaade

kommer ofte til Orde som et Vidnesbyrd om Regjeringens

udanske Sindelag.

**) Det er vel in confesso, at Adlens o: Rigsmarskens udskregne

Kriger-Elendighed dannede Understøttelses-Bukken for den

Agitation, der brugte Kongeparrets personlige Mod under

Kjøbenhavns Belejring som en Løftestang, der kunde Qerne

alle folkelige Skrupler ved Godkjendelsen af hin Revolte.
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udanske Indflydelser i Statslivet; men denne Under-

søgelse er langtfra endt; alene den her omtalte Byg-

ning af Frederiksodde-Amaliæborg og af Skibe, som

strax i 1657 viste Flaaden stærk nok til at gaa an-

grebsvis tilværks mod den svenske, maa gjøre os var-

somme med at tro paa Rigtigheden af de Domme,

der ere fældede over Adlen af Enevældens Historie-

skrivere og deres Udskrivere; det er jo ogsaa ikke

blot bevisligt, men bevist, at det ingenlunde var den

danske Adel, som forskyldte Tabet af Provinserne

Øst for Sundet*), men for den alier største Del netop

den Prins, som blev den danske P^nevældes Fader og

paa hvem man ikke har kunnet ødsle Smiger nok,

skjønt han visselig ved sin Enevælde opelskede Slesvig-

holstenismen, det »something«, der, vi minde om Shake-

speare, »is rotten in the state of Denmark«. Vi have

altsaa meget gode Grunde til at betvivle Sandheden af

adskilligt andet, for hvilket man har beskyldt hin Tids

Adel og berømmet Hoffet og Gejstligheden. — Her

maa vi dog nøjes med at følge den rode Traad, som

danner Islæt i denne Skildring.

VIII.

Saa mægtigt var altsaa Hofpartiet i Juli 1657, at

det kunde hindre Rigsraadet i at fordre Kongens Hen-

syntagen til Rigsmarskens graverende Klage over

*") Underligt nok har vor nuværende Kultusminister, paa samme

Tid som dette blev skrevet, holdt en Tale (Se Berlingske Ti-

dendes Aften Nr. for 24de Januar 1884), hvori han fortæller

sine landlige Vælgere, at det var den danske Adelsvældes

Skyld, at vi mistede Landsdelene Øst for Sundet!
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General v. Buchwald, og at det kunde hindre Befolk-

ningen i Kjøbenhavn fra at molestere denne Mand,

medens al dens Uvilje blev hidset imod den fraværende

Rigsmarsk Anders Bille.

Hvorledes det, trods Haandfæstningen , kunde

komme saa vidt, skjønne vi alt af et Blik paa Rigs-

raadets Sammensætning.

Af de 17 Rigsraader, som den 22de April under-

skrev det undvigende Svar paa Kongens Krigsforslag

af 15 de April havde kun 5 sjællandske Lehn, i et

fynsk, 4 skaanske og 6 jyske, i havde Møns Lehn*).

— Da Skaane og Jylland vare Krigstheatre , kunde

Lehnsmændene ikke godt undværes i disse Landsdele^

Fyn var jo ogsaa stærkt engageret, — ej heller det

kunde undvære en saa mægtig og myndig kgl. Embeds-

mand som gamle Jørgen Brahe til Hvedholm. — Naar

nu Kongen den 22de Maj foreslog Rigsraadet at for-

blive samlet i Kjøbenhavn, saa vidste han vel hvad

han gjorde ; Forslaget maatte besvares og Ingen kunde

dadle Kongen for, at han derved blidehg sprængte

Raadet, som ganske rigtig den 6te Juli**) udstedte

Fuldmagt for Rigsadmiral Ove Gedde til Thommerup

(Skaansk Lehn) Christen Skeel til Vallø og Fussingø,

(Sjællandsk Lehn) Otte Krag til Voldborg (jydsk Lehn)

og Peder Reedtz til Thygestrup (Lehnet Møns Land)

til at tractere og negotiere paa Alles Vegne — naar

det maatte behage Hs. Majestæt og Rigshofmester

Gersdorf at give dem noget at tractere og negotiere^

det var klart, at man med den daværende Forretnings-

*) Sjæll. Tegneiser 4de Marts og Skrivelser fra Rigsraadet.

^*) Skrivelser fra og til Rigsraadet.
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orden, eller rettere Uorden, let kunde overvælde fire

saadanne Repræsentanter med Forretninger i den Grad,

at de derved kunde bringes til Tavshed og lade sig

distancere af Kongens arbejdsdygtige Tyske, for hvis

Hjælp de jo maatte blive taknemlige i samme Grad

som de følte sig overbebyrdede. —
Ove Gedde og Christen Skeel vare tilmed noget

aflægs og Peder Reedtz havde som øverste Rente-

mester paa Forhaand en ikke ubetydelig Embedsvirk-

somhed at passe. Til denne Periode sigter Christen

Skeel, naar han i sine to bekjendte Breve til Rigs-

raadet og Kongen af Anno 1658 og 1659 ••) taler om,

»at ikke alene Rigsraadet, men den hele danske Na-

tion ej agtes som de burde, men forbigaas og glemmes,

medens Andre, hvem Sagerne ej vedkomme, trænge

sig ind o^ faa deres Projecter satte i Værk«; Kongen

omgaas ikke sit Raad som han bør, men hans Gunst

er vendt fra os og vor Nation« — — »Nogle tør

endog gjøre det saa groft, at de sige os i Øjnene, at

de agte intet om Rigets Raad« ; »det vrimler i Hs.

Majst. eget Gemak af adskillige, som ikke ere værdige

til at lade sig finde i Forgemakket«. »Eders Majst.,

mere end Eders lovlige Forfædre, foragter og gaar

Eders Riges Raad og de Danske forbi og i deres Sted

betror sig til Fremmede, som veed Intet af vores

Lands Lov« ; »Rigets Raad gaar for et Nul og mis-

tænkes af Stænderne, der besvære sig over, at det

ikke bruger sin lovlige Myndighed og giver det Skyld

for al den Forhal og Forsømmelse som sker og de

*) P. F. Suhm : Nye Samlinger til den danske Historie I. 299.
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Fauter, som begaas af Andre«; »tidt er det skeet, at

endog Fremmede komme ind i Raadet og hviske til

Rigets Hofmester alene og undertiden ikke skammer

sig ved at fordre hannem slet ud fra Bordet og tage

hannem ved Ærmet aparte«, o. s. v., o. s. v. Disse

Skrivelser vidne paa den ene Side om, at deres For-

fatter næppe har været nogen synderlig klar Forret-

ningsmand, men paa den anden Side om, at Jokum

Gersdorf har været skammelig vilHg til at lade sig tage

ved Ærmet og til at skubbe Rigsraadet til Side.

Dettes Fuldmægtige have kanske næppe engang faaet

at vide, hvordan det egenlig hang sammen med Tabet

af Stift Bremen, men have med Sorg og Nedslagenhed

maattet høre paa Ukvemsord mod deres »kjære Med-

broder Rigsmarsken, og ikke ret vidst hvad de skulde

tage sig til med hans Klage over v. Buchwald. —
Generalstaternes hyppige Tilskyndelser om nu at slutte

Fred have vel bidraget sit til, at Rigsraaderne ikke

frempousserede nogen Sag, der, som den Buchwaldske,

ikke var behagelig for Kongen.

Fra selve Rigsmarskens Side er der sikkert ikke

rørt oftere end den ene Gang ved Sagen, thi saasnart

han havde faaet sin Dél af det bremensiske Invasions-

korps vel færget over til Gliickstadt, har den vidtstrakte

Stillings Personel og Materiel stillet en Uendelighed af

Opgaver til hans Løsning, saasom han ikke havde en

eneste højere Officer, der kunde gaa ham tilhaande*);

og ikke længe efter at han var kommen i Gang med

dette Arbejde, brød det svenske Fortrav fra Mølln

*) Danske Samlinger V. 379.
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frem mod Trittaupasset , kastede efter en varm Fægt-

ning de derværende, ligesom ogsaa de i Alsterpasset

ved Fuelsbiittel værende Tropper, hvorefter det besatte

Hamborg og kom her i Forbindelse med Grev Wrangels

Korps i Bremerland.

Greven af Sulzbach sendte sine Blænkere mod

Nord og Vest, i Retningen ad Rendsborg og Gliick-

stadt, og kom derved til Kundskab om, at større danske

Troppeafdelinger stod i Bramsted-Kellinghusen, Hohen-

felde-Horst og Elmshorn-Uetersen"-') med Fodfolk frem-

sendte til forskjellige Punkter Øst for de nævnte Steder.

Først i Slutningen af Juli kom Carl Gustav til Hamborg

med sin Hovedstyrke og paabegyndte de egenlige

Operationer.

I Dagene omkring den 20de Juli viste der sig Røre

paa den søndre Elbbred. — Escadrechefen , Peder

Lytzen, indberettede ikk^ blot om Troppedislokationer,

Skytstransporter og Skansebygninger, men ogsaa om
Samlinger af Hamborgske Fartøjer og Pramme, i saadan

Mængde, at han inden den 25de Juli erklærede sig ude

af Stand til at afværge de Svenskes Overgang til

Marsklandet. Da nu den danske Forpoststillings højre

Fløj støttede sig til Elben, som altsaa efter den 25de

Juli ikke længere afgav paalidelig Støtte, har Rigs-

marsken paa dette Tidspunkt maattet opgive sin frem-

skudte Stilling, der kun var et Par Mil fjernet fra det

svenske Hovedkorps mellem Altona-Ottensen; sam-

tidigt har han maattet gjennemstikke Marskdigerne og

*) Skrivelse til Kongen fra Gen. Kr. Com. Key v. Ahlefelt af

1 1. Juli 1657. Refereret i Aktstykker til O. Vaupells d. n. Hær-

historie.
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paabegynde Indretningen af sin nye Stilling bag Beck-

floden, Vest for Stør, altsaa i Reserve for Hovedstil-

lingen langs med denne Flod fra Itzehoe til Gliickstadt.

Fra dette Tidspunkt af maatte følgelig Landet Vest

for Stør, næsten ene underholde det nu meget stærkt

sammentrukne danske Korps. Vel var det befæstede

Slot Breitenburg og den endnu ufærdige Lejr*), ^4 Mil

Syd for Itzehoe, besatte af det, men kun af økonomiske

Grunde , for ikke altfor snart at spise Bønderne ud af

deres gode Skind og Gaarde. Dels af samme Grunde,

dels for at lede og paasé Marskdigernes Gjennemstik-

ning og erfare Virkningen deraf, havde Rigsmarsken

forlagt sit Hovedkvarter fra Gliickstadt til Grevenkop,

en lille Marsklandsby, tæt Vest for Steinburgerskansen,

som ogsaa kun var besat af økonomiske Hensyn, men

som forinden Digebrudet havde forsvaret Vej og Bro

over Krempe-Aaen, ad hvilken^ nu næsten oversvømmede

Vej, Hovedkvarterets Forbindelse med Hovedstillingen

maa være bleven vedligeholdt. Sommeren var imid-

lertid ualmindelig tør og varm.

Ingen kan mere troværdigt skildre os den danske

Rigsmarsks Virksomhed i denne pinagtige Periode, end

hans principielle Modstander, Key v. Ahlefelt, som

netop den 25de Juli bl. A. skrev følgende til Kongen:

«Hr. Rigsmarsken er vel ivrig og nidkjær for med tro-

fast og skyldig Flid at udrette, hvad der hører til

Ds. Majestæts Tjeneste og han skaaner sig hverken

Dag eller Nat, men han har ingen højere Officerer til

*) Der, hvor Byen Lagerdorfs Navn endnu minder om den.

Schrøder og Biernatzki, Topogr. v. Holstein. — Posselt: Ueber

Breitenbursr.
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Hjælp i Kommandosager, ej heller er der ved Artille-

riet Nogen, paa hvem han fuldt kan stole og derfor er

det ham umuligt, at kunne forestaa al Ting som det

burde sig.)' Vi tør vistnok bygge paa dette Udsagn

ganske efter dets Ordlyd og have da Grund til at

undres over, at Hæren under de Omstændigheder kunde

holdes sammen og vedblive at være kampdygtig; thi

med hver Dag blev Fæstningernes Proviantforraad mindre

og Marskbøndernes Utilfredshed med den stærkt for-

øgede Indkvartering større, paa samme Tid som Ud-

sigten til at faa Penge og Levnedsmidler fra Kjøben-

havn eller de andre Landsdele blev usikrere, alt som

den svenske Styrke begyndte at udbrede sig i Holsten.

I Fæstningerne og de isolerede Skanser blev man

snart nødt til at sætte Besætningerne paa knap Ration

og efterhaanden at knappe den af; vilde man holde

dem nogenlunde i Humør, maatte man lade dem skifte

Kvarter med Tropperne ude hos Bønderne; men hos

disse paavirkedes navnlig de tydske Hvervede ilde, thi

det er jo ikke blot Heste som bides ved tom Krybbe. —
At Bønderne vred sig under Svøben er forstaaeligt, naar

vi betænke, at disse Egne havde haft militær Belæg-

ning omtrent lige fra Aarets Begyndelse. Nu i Juli

Maaned turde man slet ikke mere gjøre Regning paa

nogen Velvilje hos dem og det er sikkert et talende

Vidnesbyrd derom, naar vi høre Key v. Ahlefelt melde,

at der ikke var mødt flere end 250 Mand af hele den

folkerige Landsdels opbudte vaabenføre Mandskab.

Denne Mand véd allerede den 11 te Juli ikke noget

bedre Raad at give sin kjære, kongelige Velynder,

end i det Øjeblik, da svensk Rytteri kan ventes at

Fra Enevældens Dæmring. o
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hugge ind naar det skal være, at sende navnlig det

stærkt konsumerende Rytteri helt ud af Landet. Ja,,

han viser sig i sin Skrivelse saa fortvivlet, at han,

næstefter at have bedet om Penge, Penge og flere

Penge, ikke har noget højere Ønske end det, snarest

muligt at vorde befriet for sit utaalelige Hverv.

Det øverste Krigsraad i Holsten skrev den 28de

Juli til Kongen bl. A.: »Marsklandets Korn og Frugter

ere fuldstændigt konsumerede, — — — skal der ydes

den fremr>'kkende Fjende Modstand, maa Deres Maje-

stæt hurtigst muligt rejse en betydelig Succurs, førend

Fjenden faar yderligere Forstærkning her i Fyrsten-

dømmerne*).« Her var det da ikke Enkeltmands Mis-

stemning, som lod sig høre og enhver Tvivl om Til-

standens Uholdbarhed maa hæves overfor et saadant

Vidnesbyrd. Skrivelsen var i Kongens Hænder i

Kjøbenhavn d. 5te Avgust. Den 2den Avgust havde

Kongen befalet at der skulde fragtes et Skib til at

overføre Hoffets Mobilier til Fredriksodde, hvorhen han

agtede at forlægge Residensen**), men denne Rejse

opgav han foreløbig og beordrede strax den 5te Avgust,

at Halvdelen af det i Jylland værende Rytteri skulde

overføres til Skaane. Markus Rodsten og Thyge Be-

lov, Lehnsmand paa Hindsgavl, beordredes til at følge

det gjennem Fyn og forebygge Optøjer***), ligesom

Lehnsmænd og Kommissærer paa Sjælland fik strænge

Befalinger om at lade Officererne lide den for hver af

dem uanmeldt Forseelse tilkommende Straf og at lade

*) Danske Samlinger V. 379.

**) Sjæll. Tegneiser.

***) Fynske Tegneiser 5. Avgust.



131

Profosser følge med hver Afdeling, for strax i nærmeste

Træ at hænge hver Mand, der gjorde sig skyldig i

nogen Modvilje*).

Var man paa Sjælland i den Grad ængstelig, hvor-

meget mere maatte da ikke det holstenske Krigsraad

være det overfor den blandt Marsklandets Tropper

raadende, eller med Grund befrygtede Demoralisation?

Det besluttede derfor at nytte Tiden, da Vejen nordpaa

endnu stod aaben, til at sende fem Rytter-Regimenter

fra, Elb-Egnene til Jevensted. Da det ikke heller der

var muligt at skaffe dem fornødent Underhold, saa' et

i Rendsborg afholdt Krigsraad sig nødsaget til at sende

dem videre nordpaa — til Fredriksodde**)-

Man kunde nu mene, at Kongens Ordre af 5te

Avgust blev given i Henhold til denne sidste Krigs-

raadsbeslutning , altsaa for at gjøre Plads i Fredriks-

odde til de sydfra kommende Rytter-Regimenter, men

da denne Fæstning baade har haft Plads og rigelig

Tilførsel af vivres , staa de næppe i Aarsags- og Virk-

nings-Forhold. Vi fejle vist næppe ved at antage om

Kongens Ordre af 5te Avgust, at den umiddelbart er

fremkaldt af hin Skrivelse fra Rigsmarsken og hans

Generalkrigs-Kommissærer, samt at det strax har staaet

Regeringen klart, hvorlunde dette Øjeblik egnede sig

til, at sætte Kongen personlig i Spidsen for Hoved-

hæren , som ved Operationer mod det egenlige Sverig

maaské kunde sætte en Stopper for Carl Gustafs

*) Sjæll. Tegneiser 6. Avgust.

**) O. Vaupells danske Hærhistorie. Alvtstylcker; Gersdorfs Breve

April-Juni 1657; det længere henne citerede Brev fra Kongen

til Felttøjmester Chr. Friis.
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videre Fremrykning paa Halvøen. Paa en saa taaget

Mulighed byggede man faktisk, da man besluttede, at

den forlangte Succurs burde ikke ydes til Rigsmarskens

Hær.

Først maatte dog Fredriksodde og Fyn sættes i

bedst mulig Forsvarsstand. Orlogsskibet Prindsen var

alt den 31te Juli beordret at afgive sine Kanoner og

Konstabler til Fredriksodde*); andre Skibe fik samme

Ordre den 3djeAvgust; den dygtige Georg Hofman for-

flyttedes fra Helsingborgs til Fredriksoddes Kommandant-

skab og samtidig fik den hollandske Oberst Willum

Lobrecht Ordre til at afmarchere fra Kjøbenhavn med

sit Regiment**) for som Generalkvartermester tillige at

overtage Guvernørposten i Fæstningen***). Den 6te Av-

gust beordredes en Flotille til at konvoyere de Tran.s-

portfartøjer, som til Fredriksodde skulde overbringe

en Del Kanoner (20.?) og Ammunition, hvorhos Orlogs-

skibene dels fra hele Halvøens Østkyst skulde borttage

alle Skibe og alt Korn, at det ej skulde falde i Fjende-

*) Sjæll. Tegneiser.

**) Sjæll. Register 3dje og 30te Avgust. Jvfr. Dansk Magazin III.

314, 31te Juli, Brevet fra Chr. Skeel til Otto Kragh: »Kgl.

Maj'st. vil at Lobrecht med sine Officerer strax skulle skikkes

over til Fredriksodde og her er ikke en Skilling til Mønster

Maaned for dennem«.

***) Sjæll. Tegneiser 19de Avgust. Dagen forud var Jørgen Rosen-

krantz's Regiment beordret til Fredriksodde, forsynet med Pro-

viant for 8 Dage, som Lehnsmanden paa Hindsgavl skulde skaffe

tilveje. (Fynske Tegn.) — Denne Jørgen, Søn af Gunde Rosen-

krantz til Vindinge og Valbygaard, var lige kommen fra Frank-

rig, hvor han havde gjort god Tjeneste under den store Mare-

chal Turenne. Han faldt under Belejringen af Fredriksodde,

strejfet af en 12 Pd.s Kugle og døde 9de Dag derefter. (Jvfr.

R. Nyerup: Efterretn. om Kong Fredrik III, 353-)
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haand, dels skulde tage Station i Medelfar Sund, — I

Fæstningen ansattes Ingeniører; Tømrere sendtes did

forskrevne fra Lybæk; der anvistes Træ til Palissader;

lOOO Morgenstjerner sendtes fra Tøjhuset, en Mængde

Værktøj fra Fyn-, endnu større Masser af Ammunition

ophobedes og Garnisonen beregnedes til 6000 Mand*).

— Selv rejste Kongen fra Kjøbenhavn den 9de Avgust,

var i Korsør den 12te, i Medelfart den 15de; men sy-

nes ikke at have været i selve Fredriksodde, ialtfald

kun paa kortere Besøg. I Kjøbenhavn gik R5^gtet, at

han paa Fyn samlede et Korps af 5—6000 Mand

Landfolk, til hvis Kommando der hver Dag fra Kjø-

benhavn afrejste nogle af de mange dér samlede frem-

mede Officerer '•). — Bevægelserne i Regjeringens In-

tentioner aflæses temmelig sikkert ved at følge det af

Key Lykke hvervede Liv- Regiment, for hvis Velvære

og Kampdygtighed der altid drages speciel Omsorg.

Næppe havde det naaet Holsten i den kritiske Periode,

da det skortede paa Proviant, førend det fik Ordre til

at vende om og den 22de Avgust beordredes det til

Skaane, hvor man ene saa' Mulighed for at gjøre No-

get. Hvorfor sendte man ikke det Korn og Kvæg,

man tog i Nørre-Jylland til Hæren i Størstillingen?

Frygtede man at det kunde opsnappes paa Vejen

*) Sjæll. og fynske Tegneiser. Vedel Simonsen: Rugaard, II.

"*) P. W. B. I. 380. — Foruden tyske (deriblandt kurlandske),

synes det især at have været hollandske (Lobrecht alene havde

13 Løjtenanter, Fænriker og Regiment^kvartermestre) og fran-

ske, af hvilke sidste Svenskerne fangede mindst sex i Fredriks-

odde; de vare muligvis fulgt herind med Jørgen Rosenkrantz,

eller kaldte hertil af ham. Derhos finder man Irlændere og

Spaniere ansatte som danske Officerer. Hvilken babylonisk

Forvirring i denne Hær!
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gjennem Holsten (dets Vestside var dog sikker nok),

saa var der jo Søvejen fra Ribe til Gliickstadt. løvrigt

laa det jo nær, at samle alt det fra Stør og Rends-

borg bortsendte Rytteri til et Korps, som uden Tvivl

havde kunnet bringe Hæren i Holsten hvad den be-

høvede og som i ikke ringe Maal var tilstede i Lan-

det. Rigsmarsken kunde ikke gjøre andet , end bede

Kongen om Succurs. Svaret paa Spørgsmaalet om,

hvorfor han ikke fik sin Bøn opfyldt, kan derfor kun

blive det sørgelige, at Regjeringen i Kjøbenhavn be-

nyttede sig af Rigsraadets og Rigsmarskens øjeblikkelige

Afmagt, for at tilføje Adlens i Holsten kæmpende Hær
et Nederlag, som kunde give Adlens Anseelse i Landet

det Dødsstød, hvorefter Hofpartiet længtes,*— thi det

er indlysende, at selv den mest storartede Diversion

fra Skaane mod det egenlige Sverig umuligt kunde

gavne Danmark det mindste overfor den dygtige og

sejrrige Fjende, som i Slutningen af Juli var rykket

ind i de forladte danske Forpost-StiUinger og beredte

sig paa at angribe Hovedstillingen, efter at have sendt

sit Fortrav mod Nord over Ejderen til Forfølgning af

det tilbagesendte danske Ryttei'i og fra den 20de Av-

gust, til Berending og foreløbig Beskydning af selve

Fredriksodde. — At dette ubetydelige Fortrav under

Bødtker fik Lov til at ligge uforstyrret foran Fæstnin-

gen, hvor det den 26de og 27de Avgust*) begyndte

en Beskydning fra tre i nærmeste Nærhed byggede

Batterier, uden at nogen Del af Kongens Hær har

prøvet paa at genere det, er en Kjendsgjerning, som

taler stærkt for Rigtigheden af vor Anskuelse,

*) Pufendorf, de rebus a Carolo Gustavo gestis Commentarii.
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Lad os tage et Overblik paa Stillingen*): I Be-

gyndelsen af Avgust kom Carl Gustafs Hovedkorps til

Hamborg ; kort efter maatte den danske Adels Hoved-

styrke, Rytteriet, sendes hjem, for at Fodfolket i Hol-

sten ikke skulde dø af Sult eller løbe sin Vej. — Den

svenske Oberst Bødtker med et Par Tusind Mand og

nogle Kanoner er alt hvad der behøves for, om ikke

helt at tilintetgjøre, saa dog at demoralisere det danske

Rytteri. Den nye stærke Fæstning Fredriksodde med

sine 6000 Mand hvervede Folk under Lobrecht lader

sig berende og beskyde af en saadan Fjende og det

6000 Mand stærke Korps paa Fyn, understøttet som

det var af 4—5 Orlogsskibe i Lillebælt, gjør ikke en-

gang et Forsøg paa at fange eller knuse Bødtker i

Terrain-Afsnittet Øst for Elbo Dalen. Man søger uvilkaar-

lig Grunden hertil i en hemmelig Ordre til Guvernør

Lobrecht, hvem det var Kongen saa meget om at gjøre,

at faa' ansat i den Post; thi end ikke den tarveligste

Soldat vilde, overladt til sit blotte Instinkt, have und-

ladt at benytte Bødtkers Isolation, især naar han kunde

forudsætte Rendsborg besat og et dansk Korps staa-

ende ved Ejderen.

Om dette Ejderkorps har tilladt Bødtker at bryde

igjennem, eller om denne har gaaet uden om det mod

Vest, se vi os ikke i Stand til at oplyse; derimod

kunne vi godtgjøre, at det var helt forsvundet inden

den 15de Avgust, uden at have lagt den svenske

'') I B egyndelsen af Avgust. Af Svenske var der i Holsten:

10,000 Md.; i Slesvig 2000 Md. ; i Alt 12,000 Md. Af

Danske var der ved Stør: 6000 Md. ; ved Ej der 3000 Md. ; i

Slesvig 6000 Md.; i Frederiksodde 6000 Md.; paa Fyn
6000 Md.; i Alt 27,000 Mand.
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Hovedstyrke nogen reel Hindring i Vejen. Ganske

vist har dets blotte Tilstedeværelse kunnet hindre Carl

Gustaf i at lade sin Hovedstyrke følge umiddelbart

efter Bødtker. Indlod han sig paa Kamp ved Ejderen,

vilde Størhæren bryde frem og tage ham i Ryggen;

han var altsaa nødt til at angribe Størstillingen og faa

deii derværende Hær uskadeliggjort, inden han drog

mod Nord.

Saasnart Svenskerne vare komne rigtigt til Kræfter

i Hamborg, begyndte de at føle de Danske paa Tæn-

derne. I Slutningen af Juli fandt de sig skilte fra dem

ved milebrede Oversvømmelser, hist og her gjennem-

trukne med de lange sorte Linier af de gjennemgra-

vede Marskdigers opblødte Rester med deres afbrudte

Broer, og tilsyneladne bestrøgne af Skanser, som det

maatte forekomme dem umuligt at angribe. — Carl

Gustaf har selvfølgelig ladet Wrangel gjentage Forsø-

gene paa fra Bremerland at true Størstillingens Ryg,

men de Hamborger-Skibe han har kunnet faa fat i og

bestykke, kunne ikke have været kraftige nok til at

tage Kampen op med Peder Lytzens Escadre, ellers

vilde Forslaget have været gjcirt i stor Stil; den svenske

Konge blev tvungen til at gaa løs paa Størstillingens

anden , dens nordlige Fløj , over Breitenburg mod

Itzehoe.

Skjøndt en saadan Bevægelse maa have tvunget

ham til at efterlade en større Afdeling ved Steinburger-

skansen, for at tilbagevise et sandsynhgt Udfald ad

Grevenkopvejen, vovede han dog, stolende paa sin

gode Lykke, at gaa med sin saaledes svækkede Hær

mod Itzehoe. Først her fandt han Modstand, men den
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var betydelig nok til, at han maatte tage sit Artilleri til

Hjælp; han maatte forvandle Byen til en Grushob, af

hvilken kun et Par Huse ragede op, førend han kunde

tænke paa at gaa videre. '••) Men idet han saa vendte

sig mod Syd. mod Krempe, kom han i dobbelt Ild,

nemlig dels fra denne Fæstning, dels fra den nye

Stilling bag Beckfloden, hvilken sidste han følgelig maatte

tage, inden han kunde belejre Krempe og Gliickstadt.

Angrebet paa Beckstillingen mislykkedes imidlertid

totalt; han led et saadant Nederlag og Mandefald**),

at han ganske opgav sin Operation i Marsklandet, hvis

Defensivkraft han havde lært at respektere, paa samme

Tid som han vandt Sikkerhed for, at der var lidet

eller intet Rytteri i Størstillingen. Ved Steinburger-

*) I holstenske Skrifter, f. Ex. i Schrøders Topographie og Zeit-

schrift fiir die Geschichte der Herzogthiimer Schl.-Holst. u.

Lauenb. ii Bind iio. Posselt: Ueber Breitenburg, siges Itze-

hoe at være odelagt den 6te Avgust. Hvis denne Datum var

rigtig, kunde det danske Hovedkvarter næppe have været i

Grevenkop den yde Avgust. At det paa den Dag var dhr, be-

vises ved, at Rigsmarsken bruger denne Datering paa et i

Krigsretten over v. Buchwald fremlagt Brev til denne. I gamle

Papirer lader et 6 og et 8 Tal sig let forvexle; derfor lod

denne Vanskelighed sig hæve ved at sætte Angrebet paa Itze-

hoe til den 8de Avgust. — Muligt er det imidlertid, at Rigs-

marsken har benyttet det Øjeblik, da Svenskerne led ]Mande-

faldet ved Beckfloden og gjorde Omkring, til at lade Størst'l-

lingens Besætning rykke ud til Forfølgning ad Grevenkopvejen

og kaste den svenske Repli ved Steinburger-Skansen. Det

kunde vel ligne Rigsmarskens Samtidige, at tie en saadan Be-

drift i Forglemmelse, men det er dog næppe rimeligt, at han,

lige efter ved den at have gjenerobret sit gamle Hovedkvarter,

har sat sig til at skrive Brev til v. Buchwald. — Vi antage,

at Itzehoe blev ødelagt den 8de Avgust.

**) Scheel, Krigens Skueplads, Kbhvn. 1785, S. 441, angiver

Svenskernes Tab her til 800 Mand.
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•skansen optog han sin Repli og vendte sig saa bero-

liget mod Ejderen — hvor han nu ikke fandt nogen

Modstander. Men selv om Ejderstillingen havde været

godt besat, vilde den ikke have hindret de Svenskes

Marche gjennem Holsten og Slesvig til Nørrejylland

nær saa godt som den blotte Tilstedeværelse af fem

kampdygtige Kavalleri Regimenter med Feltartilleri i

Størstillingen. Dette synes at stemme med Kong Chri-

stian IV's og Holstenernes Strategi: Danmark lod

sig visselig forsvare i Ditmarsken og Marsklandet

mod en Fjende, der baserede sig paa Hamborg; men

deraf kunde jo ikke følge, hvad man i Anno 1645

pretenderede: at Danmark kunde frigjøres for Helm

Wrangels Brandskatninger ved at Prins Frederik med

Holstenerhæren drog fra Nørre-Jylland til Marsklandet.

Grunden hvorfor der ikke fandtes Rytteri i Stør-

stillingen var den, at Holsten var udspist, og at de

danske Chefer ikke kimde fremtvinge de fornødne

vivres hverken hos Ridderskabet eller hos den danske

Regjering; men denne Grund vilde ikke have været

afgjørende, naar v. Buchwald havde bevaret et Stykke

af Bremerland til Spisekammer ; Buchwalds Insubordi-

nation er altsaa en dybere Grund, og forfølge vi denne

Tankerække, naa' vi den egenlige Kilde til Danmarks

Ulykke i den Myndighed, som paatvang den danske

Rigsmarsk en saadan Næstkommanderende. — Et yder-

ligere Bevis paa, at dette forholder sig rigtigt, finde

vi saa i den Omstændighed, at Kongen forlægger Ope-

rationernes Basis til Skaane i det Øjebhk, da det hol-

stenske Krigsraad sender ham sit Nødraab.

De Lærdes Aetelse for oe Overbærenhed med
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den lærde Konges Svig mod Danskheden kan ikke

længere hindre os i at betegne ham med det Navn,

der tilkommer ham, naar vi har lært at se Corfitz

Ulfeids og Anders Billes Færd i det rette Lys.

Den sidstnævnte erfor nu, at det var Slesvig-

holstenerne som førte den danske Regjerings Tøjler.

Ikke desto mindre hævdede han sine Stillinger ved

Størfloden, indtil han fik Nys om at Carl Gustaf sendte

Tropper over Ejderen og blot lod Størstillingen obser-

vere. Da var det klart, at dens fortsatte Hævdelse

var unyttig, ja skadelig, fordi Hovedslaget nu aaben-

bart skulde leveres ved Frederiksodde.

Den 15 de Avgust*) indskibede Rigsmarsken sig i

Gliickstadt •''*) med alt det Fodfolk, som Fæstningernes

nødtørftige Besætning*'''*) kunde undvære og sejlede

til Ribef), hvorfra han marcherede tvers over Halvøen.

Til Trods for det ved Frederiksodde liggende svenske

Belejringskorps, kom han lykkelig ind i sin Fæstning.

*) Aktstykker i O. Vaupells d.-n. Hærhistorie. Sjællandske Teg-

nelser, 23de Avgust beordredes Kapt. Peder Lytzen til med et

af sine mindste Skibe at føre Christian Friis' Hustru og Ølle-

gaard Gyldenstjerne fra Gliickstadt til Hamborg.

**) P. W. B. I. 382. I Kbhvn. sagdes med 1500 JSIand.

'***) Aktstykker i O. Vaupells d.-n. Hærhist. Besætningernes Stør-

relse haves formentlig i Ordren af 5te Avgust: 4 Kompagnier

i Gliickstadt og 3 i Krampe. Da Gyldenløves Regiment m. fl.

Afdelinger gik tillands ad Vestsiden, have sagtens kun 2000

Mand fulgt med Rigsmarsken. — Fortællingen om, at han sej-

lede rundt om Jylland maa henregnes blandt de mange Træk,

hvormed man har smykket Vrængbilledet af hans Bedrifter.

t) Scheel, Krigens Skueplads, S. 456. Jævnfør P. W. B. I. 382,

hvor der siges, at Rigsmarsken blev opholdt af Modvind, saa

at han ej kunde komme ud af Elben, — og at han derpaa

blev nødt til atter at udskibe sine Tropper.
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IX.

Da vore Kildeskrifter, saa vidt vi have kunnet

raadspørge dem, kun give os saa tarvelige Oplysninger

om Fredriksoddes Belejring Anno 1657, at vi idelig

maa ty til de svenske Historieskrivere, navnlig Pufen-

dorf, kunne vi ikke sige paa hvilken Dag Rigsmarsken

kom til Fredriksodde, ej heller hvad der foregik imel-

lem ham og Guvernør Lobrecht og hvem det skyldes,

at Garnisonens Udfald blev saa hyppige og alvorlige,

at det fjendtlige Belejringskorps fandt det raadeligst at

opgive Beskydningen og at koncentrere sig i en be-

fæstet Lejr ved Bredstrup helt ude i Elbodalen.

Vi vide kun, at man i Kjøbenhavn ventede Rigs-

marskens Komme did i Begyndelsen af September'''),

men at det først i Midten af denne Maaned**) lykkedes

ham at frigjøre sig saa meget, at han kunde rejse til

og inden den 28de s. M. forlade Kjøbenhavn for atter

at overtage sin Post. At Rigsmarsken uhindret har

overtaget sin Hærledelse vidner umiskjendeligt om, at

Regjeringen ikke har kunnet bebrejde ham noget,

hvorimod han ikke har kunnet forsvare sig, thi Folke-

stemningen var saaledes, at der lod sig gjøre en Ele-

fant af hver Myg.

Diplomaterne rapporterede hjem***), at der blandt

Borgerne i Kjøbenhavn og Stænderne herskede den

Tro, at Sagernes uheldige Gang i Holsten og Jylland

*) P. w. B. I. 381—382.

**) Sammesteds 386.

***) Sammesteds 386.
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for en Del maatte tilskrives Forræderi og hemmelig

Forstaaelse med Fjenden, hvorover de allevegne knur-

rede og gav deres Harme Luft i meget dristige Taler.

De svære Skatter og Indkvarteringsbj^rden fremkaldte

overalt en uhyre stor Forbitrelse mod Adlen og dens

Privilegier. *)

Da Kongen havde erfaret, at han endnu ikke

kunde fælde Rigsmarsken, gjorde han, et Par Dage

efter dennes Afrejse, endelig Alvor af at stille sig i

Spidsen for den skaanske Hær**), der nu var voxet

betydeligt, paa samme Tid som den skaanske Almue

var opbudt og væbnet.***) Derhos var der store Ting

i Værk med Flaaden, efter at Henrik Bjelke, imellem

den iste og 13de Septbr. havde brandskattet Rygenf)

og den 14de blev kaldet til Avdiens hos Kongen.

*) Herom vidner en Skrivelse fra Ove Gjedde, Christen Skeel og

Peder Reedtz til de øvrige Rigsraader. Den er dateret 2ide

Novbr. 1657 og findes iblandt Rigsraadsbrevene; refererer sig

netop til den her omhandlede Tid.

**) Den 2den Septbr. beordredes Rigsraadets Firemands-Udvalg til

at skaffe den skaanske Hær en Maaneds Sold. Uden Penge

vilde den selvfølgelig ikke gjøre det Gavn, man ønskede af

den. Folk udsendtes for at indsamle Pengene hos dem, som

endnu kunde antages at have nogle. — Ved samme Lejlighed

skrev Kongen: »Dersom I eragter at Jørgen Løvenklov med
Sikkerhed kan bruges, da maa I med ham traktere, at være

Underproviant-Kommissær eller Proviantmester ved Hæren i

Skaane.«

Det er usikkert, om denne Jørgen og Oberst Jens vare

identiske. — Der kjendes en Jørgen v. Løvenklov til Zadig.

***) Den væbnedes bl. A. med »Svinetjedre« o: Bajonetter af dansk

Konstruktion, hvortil Oberst Steding havde givet Model. Ved
et Fjedertryk paa en Stok eller Musket-Skæfte forvandledes

den eller det til et godt Stødvaaben, — opr. anvendt paa

Vildsvinejagt (deraf Navnet?)

t) Sjæll. Tegneiser. P. W. B. I. 382.
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Sømænd samledes i Kbhvn., Johan v. Breda skulde

sende Adels-Soldater ombord, Gjøngerne under Major

Calumbe de Blafort skulde ogsaa med, Blokadeskibene

fra Gøteborg og Elben skulde tilligemed to Islands- og

I Grønlandsfarer, samt de tre nyeste og største Orlog-

gere fra den 19de Septbr. forene sig med Bjelkes øv-

rige store Flaade og angribe den svenske saa fordel-

agtigt som muligt.'-'') — Den 4de Oktober havde Kon-

gen Hovedkvarter i Ilsberg i Halland og gav derfra

Ordre til den endnu ikke afrejste Blokade Eskadre

udfor Gøteborg om at attakere de svenske Skibe, som

laa under Beskyttelse af Batterierne ved denne Stad;

og to Dage efter beordrede han Niels Rosenkrantz

at komme med sine Gjønge Dragoner og sit kjørende

Artilleri til Sundstrup Præstegaard. **)

I Kjøbenhavn gik Rygter om, at Kongen havde

leveret de Svenske tre Slag***), men det hele Felttog,

hvoraf der var gjort saa svær Blæst baade tillands og

-vands, virkede ikke en Smule kraftigere end den kon-

lige Flaade-Demonstration i Begyndelsen af Juli; dog,

det forstaar sig selv, den gjorde Sveakongen tryg paa

den jyske Halvø. — Kong Fredrik saa' da ogsaa alle-

rede den 9de Oktober, at det hele Foretagende ikke

kunde skaffe ham nogen Prestige; saa gik han hjem til

Kjbhvn. og sendte Flaaden til Wismarf), for at blo-

kere den og tilstoppe et af Havneløbene. Foretagendet

havde kostet megen Tid, mange unyttige Marcher og

*) Sjæll. Tegneiser. 19de Septbr.

**) Sjællandske Tegneiser. 6te Oktober.

***) P. W. B. I. 3S4.

f) Sjæll. Tegn. 13. Oktober.
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især en svær Mængde Penge, som blev dyre ved de

mange Mellemmænd*), der maatte til for at skaffe

dem, — men dog heldigvis ikke meget Blod. Med

Halvdelen af de til dette Legeværk anvendte Tropper

og Penge kunde Fredriksodde være gjort stærk, maaske

uindtagelig af den Magt, Kong Carl Gustaf raadede

over ; men hellere maatte Kongen udsætte sig for at

blive latterlig, end det maatte tillades Rigsmarsken at

gjenvinde sin Anseelse.

Idet vi nu vende Blikket mod den virkelige Krigs-

skueplads, skulle vi søge at klare for os de Forhold,

under hvilke man denne Gang kæmpede ved Lillebælt.

Det tør anses for givet, at Fæstningen Fredriks-

odde har indtaget omtrent samme Areal som det nu-

værende Fredericia, thi Søbjærget, den stærkt fremtræ-

dende Terrain-Gjenstand , hvorefter Bjærgsodde maa

være opkaldt, har ingen Ingeniør kunnet overlade til

Fjenden, som fra dets Top, med sine Kanoner kunde

dominere ethvert Skanseværk paa Odden. Den rette

Linie imellem dennes Pynt eller Toppunkt og Søbjær-

gets Grundflade-Midtpunkt blev saaledes den naturlige

Radius for den Voldkvadrant, som skulde dække det

sikrede Afsnit**). — Den gamle Bjærgsodde-Skanse fra

Tiden før Artilleriets Udvikling var efterhaanden i Chr.

IV.'s Tid bleven ændret og gjorde nu Tjeneste som

Fredriksoddes Citadel. — I en hollandsk Depeche af

*) Selius og Gabriel Marselis i Hamborg og Amsterdam ; den span-

ske Envoyé Grev Robelledo; Johannes Sværdfeger i Lybæk;

Peter Carisius; Henrik Villumsen Rosenvinge o. fl. a.

**) De Ingeniører, hvem det opr. Anlæg skyldes, ere: Axel Urop;

Gotfred Hofman og Peter Gyssen.
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29- Avgust 1657 beskrives Fæstningen saaledes: Mod
Landsiden er den dækket af temmelig høje Volde med

syv Bolværker*), som have et Omfang af 800 Skridt;

den har tøre og ikke meget dybe Grave og er ikke

palissaderet**). Før Kongen kom derover***) var der

saa stor Mangel paa alt, hvad der behøves til Forsvar

af denne Plads, at de fleste i Krigsraadet skulle have

voteret paa, at den burde rømmes, men senere har

man efter Tid og Lejlighed gjort bedre Anstalter.«

Til disse »bedre Anstalter« tør maaske henregnes tvende

tredobbelte Rækker Palissader, nedrammede i den jævnt

skraanende Strand paa begge Voldens Fløje, thi disse

findes først omtalte under Belejringen; dernæst, at

Eskadren i Medelfarsund forøgedes med tre Fregatter,

som indtil iste Septbr. hav^de været sysselsatte med at

opbringe Kaperskibe udfor Wismarf); den hidtil væ-

rende Escadrechef, Mathias Bolt, var fra lode Septbr.

paa Krydstog imellem Als, Ærø og Femern; nu over-

tog Kaptajn Jørgen Rytter ff) paa »Gribben« Escadre-

Kommandoen; endelig var det vel ogsaa at regne

blandt bedre Anstalter, at der sørgedes for en sikret

*) P. W. B. I. 381. Der var 9 Bastioner, men de to paa Fløj-

ene vare uregelmæssige, særligt projeclerede for Søforsvarets

Skyld af Ingeniør Erik Jørgensen. Jyske Tegneiser 24. Febr.

1653-

**) Det raaa betvivles, da der lige siden 3. Juli 1 65 1 er anvist

Træer til Fredriksoddes Palissadering. Se jyske Tegneiser 14.

Decbr. 1651, 15. Decbr. 1652, 8. Maj 1655, Fynske Tegneiser

13. Oktober 1657 og flere Steder.

***) Det vil sige paa den sidst omtalte Rejse i Avgust og Septbr

1657-

}) Sjællandske Tegneiser.

tf) Fynske Tegn. 17. Oktbr. ; Sjæll. Tegn. 15. Oktbr. (Ruyter?)
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Forbindelse imellem Fyn og Fæstningen ved Bygning

og Bestykning af Batterier å 4 og 8 Stykker paa Strib-

og Medelfar- Skibsbroer*). — Ligesom man i Slut-

ningen af September havde installeret Partigængeren,

Løjtnant Wolff v. Niirnberg i Faaborg **), saaledes lod

man den 15. Oktober Anders Sandberg, der med sit

Kompagni laa paa Samsø, faa Baade***), for at kunne

skræmme Fjenden med Landgange nord fra. Den 12.

Oktober udnævntes Erik Qvitzov til Fæstnings -Kom-

mandant f) og den 22de sluttede Rigsraadet Akkord

med Rentemester Henrik Møller m. fl. om Fredriks-

oddes Garnisons Forplejning, som desuden iværksattes

fra de fynske Stalder ff).

I de sidstnævnte Forhandlinger og Ordrer forud-

sattes, at Garnisonen, ligesom tidligere paa Aaret, ikke

var stærkere end 6000 Mand. Dette er værd at lægge

Mærke til, fordi vi vide, at der efterhaanden kom en

stor Del, rigtignok tildels forsprængte Tropper fff) til

Fæstningen, saavel af dem der fra Størstillingen gik ad

Vestsiden, som af dem der fra Rendsborg og Ejder-

stillingenf*) gik nord paa. Dette Tal vilde tillade os

*) Fynske Tegn. 16. Septbr.

**) Fynske Tegn. 10. Septbr.

***) Sjæll. Tegn. 15. Oktober.

f) Aktstykker i Vaupells Hærhist.

tf) Sjæll. Tegn. 22. Oktbr.; Fynske Tegn. 26. Oktbr. ; Vedel Si-

monsen : Rugaard II.

Tfj) P. W. B. I. 384.

t*) Dette bevises ved et i fiere Henseender interessant Aktstykke,

nemlig et Brev fra Kongen til Felttøjmester Christian Friis.

Mærkeligt nok er det kommet ind iblandt Gersdorfs Breve,

Pakken for April, Maj og Juni 1657. Det er skrevet en 8

Dags Tid efter at Kongen var vendt hjem fra sit hallandske

Felttog og lyder saaledes: »Hafn. 20. Sbr. 1657. F. 3. Wor
Fra Enevældens Dæmring. 10
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at beregne Tallet af de Tropper, der ødsledes

paa det nys omtalte Felttog i Halland, naar man ikke

dengang ligesom i 1849 havde brugt, at lade de fra

Forpost- og Voldtjeneste afløste Tropper gaa til Fyn

for at rekreere sig der. Den tjenstlige Gang i disse

Troppevandringer har ikke været at udfinde blot med saa

stor Nøjagtighed, at den kunde bruges til Beregning

af Garnisonsstyrken sidst i Oktober.

At dømme efter den Mængde Rytteri-Afdelinger,

som enten førtes til Skaane eller som af og til omkvar-

teredes paa Fyn, har der i Fredriksodde kun været

meget lidt Rytteri, vist næppe mere end et Par Kom-

pagnier af Steen Billes*) Dragoner. — Artilleriet fore-

stodes af Stykmajor Barnekow**) og Tøjmester Peter

Synderlig Gunst tilforne. VVii bede eder och wille att i med

forderligste osz lader tilstille aarsagen til den hastige retraite

med armeen til Friederichsodde och huad ordre i dertil hafft

haffuer, saa och copie aff Krigs Raadets beslutning udi Renns-

borg huor effter bemelte Marche er skeed. — Diszligeste og-

saa eders udførlig erklaring, om paa bemelte Krigs Raads Slut-

ning er bleffuen søgt, som billigen burde, Osz Eiskel. Hr.

ånders Bille R. hanns Approbation, saa Wii om dess egendtlig

beskaffenhed vdførligen kand bliffue informerit.« — Da Kongen

den 20. Oktober vidste, at Rigsmarsken havde forladt Gltick-

stadt den 15. Avgust, saa beviser denne Skrivelse med Spørgs-

maalet om hvorfor Rendsborg-Krigsraadet ikke søgte Rigsmar-

skens Approbation paa Beslutningen om Retraite, at denne er

foretagen før den 15. Avgust og altsaa maa have influeret paa

Rigsmarskens Beslutning om Afrejse.

*) Fynske Tegn. 21. Avgust, da han hk Ordre til med en Eska-

dron paa 400 Mand af sit eget Regiment at holde Strandvagt

i Hindsgavls Lehn.

*'*) Fynske Tegn. 13. Novbr.
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Kalthofif*). — Ingeniørvæsnet af Otto Heider**) og

Peter Gyszen***). — Foruden de alt nævnte Fodfolks-

Regimenter: Willum Lobrechts, Oberst Jørgen Rosen-

krantz's og maaské Oberstløjtnt. Beselers, vide vi kun,

at Major H. Nielsen forte 800 Mand fynsk National-

milits til Fredriksodde den 20. Avgustf).

En Garnison, der var saa blottet for Rytteri kunde

vel tvinge det lille svenske Berendingskorps under

Bødtker til at holde sig i respektfuld Afstand fra Fæst-

ningen, men da den aldrig kunde vide, naar svensk

Rytteri kom sydfra til Bredstruplejren, turde den ikke

gaa angrebsvis tilværks mod denne; dertil var Afstan-

den for stor. Efter den 16. Avgust har Carl Gustaf

kunnet vide, at der i hele Størstillingen kun stod om-

trent ét dansk Regiment og fra den Dag af, da han

blev vis herpaa, har han mindst haft de 3000 Mand

disponible, med hvilke han maatte gardere sig mod

Udfald fra Rigsmarskens Side. At han ikke strax har

sendt dem mod Fredriksodde for at gjøre Belejringen

effektiv er en Gaade, som dog løses let allerede ved

et Henbhk til hans Hærs Stilling i Polen, hvor General

*) Fynske Tegn. 2. Septbr.

(Iblandt Gersdorfs Breve findes en Rekvisition fra Peter

Kalthoff paa Palissadevogne, hvorpaa 2 Kanoner skulde anbrin-

ges. Et saadant mobilt, mod Infanteri Ilden dækket Batteri,

skulde trækkes af 4 aim. eller 2 meget stærke Heste. — Slige

Batterier fulgte sagtens med ved Udfald.)

**) kaldes i Sjæll. Tegn. 6. Oktbr. 1657: Styk Hauptmand, og Felt-

Artilleri Kvartermester da han blev brugt i Halland ; i Fynske

Tegn. 9s Novbr., efter at han er sluppet vel fra Fredriksodde (?)

kaldes han blot Ingeniør.

***) Fynske Tegn. 9. Novbr. Han blev fangen,

f) Aktstkr. i O. Vaupells Hærhistorie.

10*
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Wiirtz endnu stod med nogle af de bedste svenske

Regimenter ved Krakow for at hindre, eller ialfald be-

tids at avisere en mulig Fremrykning af Danmarks Al-

lierede paa de Kanter. Siden Midten af Septbr. har

den vel betjente og underrettede Sveakonge sikkert

ogsaa vidst, at det kun var et Tidsspørgsmaal, naar

Kongen af Ungarn vilde slutte sig til disse Allieredes

Tal*), og det kunde vel forøge hans Grunde til at være

forsigtig mod Sydøst; men ogsaa mod Vest maatte

han have et vaagent Øje, da han ikke kunde vide

hvad den indskibede danske Rigsmarsk kunde foretage

sig i Forening med de langs Vestkysten marcherende

Tropper; at faa disse tilintetgjorte maatte være Carl

Gustafs nærmeste Opgave, hvis Løsning krævede det

meste af hans disponible Rytteri. En Del af disse

danske Tropper naaede som alt sagt Fredriksodde, ja

nogle kom helt op i det nordlige Jylland, men — f Ex.

det v. Løvenklovske Regiments Levninger — i en yn-

kelig Forfatning**).

Under disse Omstændigheder maa det have været

Carl Gustaf meget velkomment, at kunne drage Nytte

af Corfitz Ulfeld, som rejste op til Bredstruplejren for

at proklamere Sejerherrens Nærmelse og holde Befolk-

ningen i den spændte Forventning, som avler eller for-

øger indre Splidagtighed. Vi maa her henholde os til, hvad

Ulfeids Livlæge, Otto Sperling, i sit Levnedsløb (P. F.

*) Sjæll. Tegn. 4. Septbr. 1657 fik Rigsraadet kgl. Fuldmagt til

at forhandle med den ungerske Konges Envoyé paa Basis af

Gjensidighed og ungerske Subsidier a 16000 Rdl. maanedlig

samt indirekte et Kontingent af 3000 Mand.

**) Sjæll. Tegn. 27. Novbr., hvor det beordres, at alle Oberst Jens's

dismonterede Folk skulle om mulig forsynes med det nødvendige.
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Suhms nye Saml.) fortæller om sit Ophold i Lejren ; hvad

Jørgen Brahe fortæller i sin Dagbog ; hvad de hollandske

Ambassadører i Kjbhvn. rapporterede hjem derom og ende-

lig til det, hvad R. Nyerup meddeler i sine Samlinger til Fre-

drik III's Historie samt And. Fryxell i sine Berættelser.

Imedens Kong Carl Gustaf enten nød en velkommen

Hvile hos sin Svigerfader paa det prægtigt udstyrede

Gottorp Slot, eller red omkring til sine vidtspredte

Skarer og indsamlede Underretninger om sine Mod-

standeres Færd, benyttede Corfitz Ulfeld Lejligheden,

naar svenske Partier stødte paa Fæstningens Forposter,

til at fremsende forskjellige Opfordriuger til sine danske

Landsmænd , f Ex. »Kongen af Sverig er vis paa , at

Danmarks Lidbyggere ikke bifalde den Krig, som nu

af nogle faa Personers Uforstand, Egennytte eller Uvilje

er bleven optændt; derfor vil den milde Konge ikke

straffe den Uskyldige med den Skyldige. Han tilbyder

derfor gjennem mig sin Beskyttelse og Naade til alle

dem, som godvillig underkaste sig ham og han lover,

at Ingen skal vove at krumme et Haar paa deres

Hoveder, men at de i Fredens Velsignelse skulle trygt

kunne nyde Landets rige Høst. Hvorimod de, der ej

ville agte paa hans Tilbud, staa i storste Fare for at

miste enhver Frihed og at blive behandlede som Liv^-

egne med Slavelænke om Foden.«

Til den fynske Adels Præses, »den lille Konge

paa Fyn«, Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm, samt til tre

andre Rigsraader lød Ordene saaledes: »Nu bør enhver

Dansk opgive Kong Fredrik, som ej formaar at værne

om sit Land og som derhos pønser paa at tUintetgjøre

Landets Frihed ved at indføre Enevælde. Bedre var
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det visselig nu at søge til Kong Carl Gustaf, der baade

har Vilje og Evne til at skjærme Adlens Frihed o. s. v.«

Disse Skrivelser afsendtes i Slutningen af Avgust

Maaned, men da F'orfatteren ikke sporede nogen Virk-

ning af dem, tilskrev han Jørgen Brahe og de andre

Rigsraader en Anmodning om at faa dem mundtlig i

Tale under aaben Himmel udenfor Fredriksodde, »fordi

han havde storvigtige Ting for Danmarks Vel at med-

dele dem«; men denne Anmodning blev af dem alle

afslaaet. — Uagtet hans Ord visselig maa have anslaaet

stærkt spændte Strenge hos dem alle*), saa vare de

danske Adelsmænd dog for loyale til ad denne Vej at

skille sig ved en Konge, som de havde kaaret og

hyldet, saa længe han endnu ikke vitterlig havde brudt

sin besvorne Haandfæstning. Borsét fra Corfitz Ulfeids

personlige Mellemværende med Kongen, var hans Po-

litik ulige bedre og vi kunne ikke lade være at se hen

til, hvor meget lysere vor politiske Situation vilde have

været den Dag idag, hvis hine Rigsraader havde været

illoyale nok lil at bøje sig ind under Corfitz Ulfeids

politiske Ledelse; thi de andre, lavere Stænder, vilde

ikke haft Nød med lidt senere at bøje det Adelshov-

mod, som de om et Par Aar skulde hjælpe Dansk-

hedens, værste, kronede Fjende med at knække. Dog,

Gejstligheden og Borgerstanden vidste ikke hvad de

gjorde.

Da Ord havde vist sig utilstrækkelige for Indtagelsen

af Fredriksodde og Carl Gustaf blev beroliget saavel

*) P. W. B. I. 386. Hollænderne udtalte det i de Ord: »foruden

de svenske Vaaben give ogsaa Hr. Corfitz Ulfeids Praktiker

Aarsag til adskillig Frygt«"
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med Hensyn til Rigsmarsken som til Kongen af Ungarn,

sendte han Bremerlands Erobrer, Grev C. G. Wrangel*),

op for at lede Belejringen af Fredriksodde. Ogsaa

han maatte erkjende, at de Folk, han førte med, langt fra

styrkede Angrebet saa meget , at der blot kunde

tænkes paa en virkelig Indeslutning af den store Fæst-

ning, især da han var ganske ude af Stand til at af-

bryde eller blot true dens Forbindelser ad Søvejen.

En tynd Kordon om Landvolden var ligefremt given

til Pris for Garnisonens Udfald gjennem de tre Land-

porte. Ogsaa han trak sig derfor tilbage til den af

Bødtker indrettede Lejr, som han lod stærkt befæste,

og indskrænkede Cerneringen til at bevogte Overgangene

over den brede, da vandrige Elbodal '•').
I Lejren

byggedes Huse. hvortil man tog Materialet fra de

nærmeste Landsbyer, ganske som om man agtede at

slaa sig til Ro her for længere Tid. Kong Carl be-

søgte denne By og fra den udgik snart hærgende Ka-

valkader i alle Retninger.

Undertiden fremsendtes Partier med Artilleri mod

Fæstningen ; der blev aabnet Løbegrave i Skjul af

Røgen fra store Kvasbunker*'-'*), ret som om det kunde

være Begyndelsen til en regelmæssig Belejring. Men

dette , saa vel som en enkelt Attake paa et dansk

Orlogsskib t) og en Beskydning af Medelfart, ved

*) P. W. B. I. 382. Her siges at C. G.Wrangel førte 1400 Mand
med sig.

**) Kaldtes dengang Eld-Dalen, ligesom Herredet: Eld-Herred.

***) Gersdorfs Breve, Pakke 7, Nr. XLIII indeholder en kort Be-

retning om Svenskernes Adfærd og nogle Angrebsprojekter fra

en ukyndig Haand.

f) Pafendorf og Fynske Tegneiser 17de Oktober.
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hvilken naturligvis kun ganske faa Huse tog en Smule

Skade*} har alt sammen kun været Demonstration,

beregnet paa at holde Garnisonen i Respekt, medens

Rytteriet, under Bødtker, Taube o. fl. gjorde storartede

Plyndringstog rundt om i Jylland, hvor den unge Ge-

neration fik personlig Erfaring om de i Rigsraads-Kon-

ciliet af Januar omtalte Rædsler under forrige Krig. —
Paa nogle af disse Røvertog fulgte Corfitz Ulfeld med

og forsmaaede ikke at ramme sine personlige Uvenner,

hvor han kunde komme til, lige saa lidt som at op-

flamme Hadet til Kongen og det tyske Hofparti, hvor

han kunde faa Folk til at høre paa sig; men det er

klart, at hans Tilhørere af Gejstlighed og Borgerstand

have opfattet ham og hans smaa Røverbanders ustraf-

fede Huseren i Landet som Incitament for deres ra-

sende Forbitrelse mod den Adel, der havde bygget

sin Politik, — thi de kaldte Krigen dens Værk, —
paa en Mængde udenlandske Alliancer, hvis Afmagt

her laa klart for Dagen. — De fremmede Diplomater

undlod ikke at benytte den nedslagne Folkestemning

til at anbefale Kongen at indlede Fredsunderhandlinger.

Paa samme Tid begyndte Danmarks Allierede at gjøre

Miner til endelig engang at holde deres Løfter og et-

hvert Tegn af den Art maatte jo fremhjælpe Udsigten

til at kjøbe Freden nogenlunde billigt. Navnlig havde

den franske Ambassadør, Demeule, været saa ivrig for

at skaffe Danmark en taalelig Fred , at han paa egen

Regning og Risiko, til Trods for Kong Fredriks An-

*) P. w. B. I. 382.
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modning om ikke at gjøre det, var rejst til Gottorp*)

for at mægle hos Carl Gustaf. De diplomatiske Pres-

sioner bevægede omsider den danske Regjering til at

sende en betroet Mand til Gottorp, men da han dertil

behøvede et Lejdebrev og forlangte det af General

Wrangel, nægtede denne ham det og der blev saaledes

intet af den Underhandling. **)

I en saa strængt disciplineret Hær som den svenske

var det vistnok utænkeligt, at selv den dygtigste og

mest betroede General turde vove at gjore et saadant

Skridt paa egen Haand og da Kong Carl netop paa

den Tid har faaet Underretning om, at General Wiirtz

har forladt Krakow med 3000 Mand, saa bliver det

indlysende, at Nægtelsen er udgaaet fra ham; thi naar

C. G. Wrangel kunde faa den Styrke til Hjælp , skulde

han vel være Mand for at hidføre Fredriksoddes Fald

og paa Basis af en saadan Kjendsgjerning som dette

vilde være, lod der sig vistnok underhandle med Dan-

mark efter Kattens Principer, naar den har faaet Tand

paa Musen , som ikke har et Hul tilbage at smutte

ind i.

*) P. W. B I. 381. Han havde aabnet sin Underhandling alt i

Avgust efter Bremens Tab ; under disse Bestræbelser døde han

den I ste Oktober.

'') At man fra dansk Side ikke har været synderlig ivrig for at

faa den i Gang viser ikke blot Kong Fredriks Anmodning til

Demeule, men ogsaa en lille Opgjørelse blandt Gersdorfs Pa-

pirer, upaatvivlelig en Beregning over hvor stor den forventede

kejserlige Hjælpestyrke kunde blive. Hvis det er rigtigt, har

man smigret sig med at faa 8900 Heste og 33,000 Mand Fod-

folk til Hjælp.
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X.

Saasnart General Wiirtz kom til Holsten fik han

Ordre til strax at sende tre Regimenter under Oberst

Fersen til Bredstruplejren. Her ankom de den 21de

Oktober og Wrangel raadede nu over 1 19 Kompagnier

Rytteri og 57 Kompagnier Fodfolk. Som Følge af

Styrkens Forøgelse kunde han nu rykke nærmere ind

mod Fæstningen og lade Generalkvartermester Erik

Dalberg sysselsætte et lille Korps af Spejdere, hvorved

det svenske Krigsraad snart fik Kundskab om Fæst-

ningens .stærke og svage Punkter. — Blandt da sidste

udmærkede sig især de to Voldfløje, hvis Havstok-

Palissaderinger dels ved Lavvandstid viste sig at være

ført for kort ud, dels syntes at være lidet bevogtede,

sagtens fordi Kommandanten ikke ventede Angreb fra

Søsiden.

Af denne Iagttagelse fremgik Angrebsplanens

Grundtræk umiddelbart: Ved at lade Fodfolket sam-

tidig storme hele Voldlinien opnaaede man at binde

hele Garnisonen til dens ni Angrebspunkter og at af-

lede dens Opmærksomhed fra Rytteriet, som, naar det

holdt sig skjult indtil Kampen var i fuld Gang, helst

paa en Tid da Lavvande kunde ventes, burde bryde

frem gjennem Vandet med Lynets Fart, ind ad den

for Kommunikationens Skyld næsten altid aabne Strand-

port eller andensteds , for saa indenfra at aabne Fæst-

ningens Landporte for anden Træfning Fodfolk.

Den 23de Oktober holdt Grev Wrangel et Krigs-

raad, som vedtog denne Plan og en derpaa bygget

Disposition:



155

En Time før Solopgang, Søndag den 24de Ok-

tober, skulde hele den svenske Hær staa opstillet i to

Træfninger paa Steder, hvor Fæstningens Forposter

ikke kunde mærke den og hvorfra dens Fodfolk, naar

Flammerne af en antændt Bondegaard (ved Stovstrup r)

slog i Vejret, samtidig skulde rykke frem, forreste

Træfning til Angreb.

Ude ved Østerstrand paa den svenske venstre

Fløj førte Fabian Behrends Kommando over 200 ud-

valgte Folk af Stuarts Regiment, der skulde holde de

højre Fløjbastioners Besætninger i Aande med Petarder,

Haandgranater og Skinangreb, indtil Behrends gav Sig-

nal til Stevinks, i Strandkløfterne og Skoven ved Høj-

by Teglværk skjulte fem Rytter-Regimenter, som der-

paa skulde bryde frem langs med Stranden og udenom

Havstok-Palissaderne.

Paa den svenske højre Fløj havde Fyrsten af An-

halt faaet tildelt en tilsvarende skjult Opstilling i Han-

nerup-Krat, som den Gang naaede helt ned over

Møllebugtens Strandbakker; her skulde hans uden-

landske og to svenske Rytter-Regimenter afvente Grev

Wrangels Signal til Frembrud udenom Palissaderne i

Bæltet og ind ad Strandporten.

Saa snart Ordrerne vare uddelte, gik Hæren til

Ro for at være paa Benene lidt efter Midnat. Til den

bestemte Tid vare alle Afdelingerne paa Plads, forreste

Træfning formeret til Angreb paa de tre Fæstnings-

fronter med fulde Bastioner*); og da den brændende

'') Fordi der dengang var Vandløb og Morads udenfor de to

hule, der netop byggedes saaledes for at mindske Jordens Vægt

paa disse Steder.
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Bondegaarcl fik Oktoberhimlen til at rødne, satte de

sig i Marche, for inden føje Tid at hilses af Vold-

skytsets Dundren og Daggryet, som tillod dem at se de

stejle Voldskrænter og derved fremkaldte alskens Tanker

om det forestaaende varme Arbejde. Det store og

altid virksomme svenske Felt-Politi havde dog sørget

for et passende Korrektiv; om Natten havde det paa

et højt Punkt rejst en mægtig Galge: Skulde det falde

nogen ind under Fremrykningen at vende sig den fejle

Vej, vilde Synet af den nok være tilstrækkeligt for de

fleste til atter at faa ret Front.

Medens det svenske Artilleri opstilledes saadan,

at det kunde gjenne tilbage de mulige Udfald gjennem

Fæstningens to vigtigste Landporte, paatog Wrangel

sig selv at demonstrere mod Søbjærgsporten, for at

binde Voldbesætningens Reserve til dette Punkt og

faa den bort fra Strandporten. De danske Forposter

kastedes hurtigt og svenske Grenaderer fulgte dem i

Hælene ned i Fæstningsgraven med Petarder, ved h\'is

Hjælp Gravpalissaderne blev gjennembrudte. Regi-

mentsstykker, som kun vejede iSLpd. og derfor kunde

trækkes af Mandskab placeredes i Rummet mellem

Kolonnerne og fyrede paa Bastionerne, over hvis Be-

sætninger der haglede 12— 16 Pd. Sten i hvert Skud

fra de lette Stormstykker og Fy^'n^Ø^'^^i"^ længere til-

bage. Ilden fra Volden begyndte at blive generende

i et Par Hundrede Alens Afstand fra den ydre Grav-

rand ; opmuntrede ved Synet af de opslyngede Palis-

sadestumper, kastede hele forreste Træfning sig i Løb

ned i Graven og ordnede sig der.

Oppe fra Volden havde Rigsmarsken og de højeste
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danske Qfficerer lige fra Daggry betragtet det stor-

artede Skuespil og haft Lejlighed til at beundre den

Sikkerhed, hvormed Mængden af veløvede Befalings-

mænd tillod Angriberen at udvikle og sammentrække

sine Masser, men hvor det egenlige Hovedangreb skulde

føres var det dem ikke muligt at opdage, saa ligelig

syntes Styrken at være fordelt over de vestlige Fronter.

Dog Wrangel førte en Del Grenaderer og Tømmer-

mænd mod Søbjærgsporten, her maatte vel det egen-

lige Angrebspunkt være. Rigsmarsken har formoden-

lig villet skaffe sig Vished herom og har besteget

Brystværnet for at se, thi endnu inden Modstanderne

vare komne hinanden ind paa Livet, blev han ramt i

Hovedet saa farligt, at han strax maatte bringes til-

bage til Mogens Høgs Omsorg.

Næ.sten lige efter dette Optrin, maa Fjendens

Hoveder have begyndt at vise sig over Br}^stværns-

kronen. Det svenske Artilleri maatte tie, medens

Pikenererne ordnede sig paa den ydre Voldskraaning,

for samlede at lystre Kommandoen til Opspring. Inden-

for Brystværnet lagde de Danske Musketterne og greb

til Morgenstjernerne, ogsaa rede til at springe op paa

Kronen. Paa nuværende Kongens og Holstens Bastion

synes Kampen, at dømme efter Mængden af de i for-

rige Aarhundrede fundne Skel etter •'), at have raset

morderisk; Besætningens Reserver have sagtens dér

maattet hjælpe til med at kaste vellykkede Angreb

tilbage.

Dette spændende Moment i Kampen er særlig

^) J. N. Wilse Beskrivelse af Fredericia, 1767. Side lOO.
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skikket til at bortlede en Kommandants Opmærksom-

hed fra, hvad der sker i storre Afstand udenfor og

lokke ham til at bruge sin sidste Reserve for tidligt.

I denne Fejl har Erik Qvitzow*) dog ikke gjort sig

skyldig; han maa have bemærket hvad der skete i

Hannerup Krat, da Wrangel i hint Moment gav det

aftalte Signal og Fyrsten af Anhalt brød frem, førte

sine tre Rytter-Regimenter ud i Vandet, udenom Palis-

saderingerne og op imod Strandporten, thi der fore-

fandt han et Fodfolks Regiment rede til at modtage

ham. Fæstningens faa Dragon-Kompagnier, hvis na-

turlige Plads under Stormen var i Læ af den lille By,

som havde rejst sig udenom den nuværende danske

Kirkes Forgænger, vare nemlig paa dette Tidspunkt i

levende Fægtning med Stevinks Regimenter, som paa

deres smaa polske Heste havde arbejdet sig op ad

Østerstrands Brinker. Larmen fra denne Rytterfægt-

ning oppe paa Byens Kirkegaard har gjort sit til at

opildne de Anhaltske Ryttere, saa at de sprængte al

Modstand for at faa Dél i deres Vaabenfællers Hæder.

De opnaaede at spærre enhver Udvej for Dragonerne,

som faa det Vidnesbyrd, at de slog fra sig til sidste

Mand. Deres korte, fortvivlede Kamp mod den over-

vældende Angriber var Afgjørelsens sidste Moment;

*) Denne Mand hørte til en i Reformationstiden hertil indvandret

Adelsæt. Da han den 30te Marts 1645 ^^^ Kornet ved det

fynske Land Kompagni, ejede han Thannerup; den 24de Maj

1649 var han Major og ejede Sandager. I 1654 førte han

Regnskab over Fortifikationsarbejdet paa Stribsodde. Den 31te

Oktober 1657 forestod han Nyborg Slots Befæstning og Fyns

Defension ligesom hans Broder Henning først Kjøbenhavns saa

Helsingborgs. — Den 29de Juni 1662 ansøgte de om en Smule

at leve af, da de vare fuldstændigt forarmede.
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de svenske Ryttere bragte Forvirring i Alt indenfor

Voldene, aabnede Fæstningsportene og ind drog anden

Træfnings Fodfolk i stram Orden for at afvæbne Be-

sætningen.

I Løbet af en Morgentime var Danmarks mest

moderne Fæstning bleven erobret af Rytteri, tvert imod

alle Regler for Fæstningskrig. Uens Anlæggere havde

vistnok gjort den saa stærk som Datidens Krigskunst

og de anviste Pengemidler tillod, men de havde ikke

tilbørligt ændset dens svage Punkter, som Erik Dal-

bergs uhildede Blik udfandt saa hurtigt og Carl Gustaf

Wrangel saa mesterligt benyttede.

Det var ikke blot Fæstningen, som gik tabt for

Danmark hin Søndagmorgen. Hele Jylland laa med

det samme aabent for Fjenden, eller det var, rettere

sagt, nu i hans Vold; thi han havde allerede i Slut-

ningen af Septbr. vist sig ved Limfjorden, nord for

hvilken Niels Lykke søgte at værne Vendsyssel ved

Hjælp af Sogneryttere og Bønder. —
• Derhos vare

nogle af Hærens bedste Afdelinger faldne, fangne eller

flygtede til Fyn. Over loo Officerer og mange Tusind

Menige faldt i Fangenskab og et rigt Bytte gjordes af

de Kostbarheder, som Jyderne havde bragt til Fæst-

ningen, som de mente, i Sikkerhed.*)

*) I sine videre Følger blev Fæstningens Fald, som bekjendt, saare

vidt rækkende: Wiirtz's Marche fra Krakow havde omsider givet

den polske Wojewod Czarniecky Luft og han rykkede Danmark

til Undsætning med et betydeligt Rytteri; men han var ikke

kommen langt, før han fik Nys om Svenskernes heldige Storm

og han vendte da hjem igjen i den Tanke, at det nu var ude

med Danmark. — Deri havde han paa en Maade Ret, thi da

Danmarks Adel tabte sit bedste Støttepunkt, var Enevældens

Daggry kun et Tidsspørgsmaal.
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Mogens Høg havde faaet sin dødelig saarede Svo-

ger ned i en Baad, for at bringe ham hjem til hans

Frue, Sophie Rosenkrantz, paa Damsbo; men Vind og

Strøm var saa kontrær, at ogsaa de maatte gaa i

Fangenskab.

Ligesom alle de danske Officerer behandledes de

med Agtelse af Sejrherren, som derimod strax lod de

Menige tage fat paa Sløjfning af Hovedvolden og Ud-

bedring af Citadellet : Wrangel gjorde dette til foreløbig

Basis for de nu forestaaende Operationer mod Fyn;

til en Begyndelse laa der ved Skibsbroen samlet et

ikke ringe Tal af Pramme og Baade.

Ulykkesbudskaber pleje at have Medbør. Selv

pr. Enspænder kunde Underretningen om Fredriksoddes

Fald have været bragt til Kjøbenha\n Tirsdag Morgen

den 26de Oktbr. ; hvor meget hurtigere da ikke ved

Hjælp af de nu oprettede ridende Feltposter. Ikke

desto mindre finde vi, at Jørgen Brahe, andre fynske

Lehnsmænd og Kjøbstæder den 26de Oktbr. fik en af

de sædvanlige Ordrer til at lade bage og biygge til

Fredriksoddes Behov*); ja, endnu den 27de møde vi

en Ordre til General-Proviantmester Hans Willumsen

i Fredriksodde om hver Uge at hæve 294 Daler 5 Mk.

af Odense Konsumption.*) Først den 28de Oktober

komme sikre Tegn paa at Slaget har ramt. Det første

er, betegnende nok, en Ordre til Generalmajor Jens

von Løvenklov om at begive sig fra Kjøbenhavn til

Fyn og tage Kommando over Henrik Ranzaus Natio-

nalmilits tilhest*); samtidig en Ordre til alle Officerer

*) Fynske Tegneiser.
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paa Fyn om at parere General Jens's Ordrer!*) end-

videre en Ordre til J. C. v. Kørbitz om at udbetale

Hr. Jens 500 Daler*) og et kongeligt Tilsagn til

samme Hr. Jens von Løvenklov om en aarlig Løn af

2000 Daler, som han kan tage i Indtægterne afBavelse-

gaard, eller faa i rede Penge, hvis Gaardens Indkomst

ikke kan udbringes til det akkorderede.**)

En saadan Udnævnelse maler Tilstanden bedre

end al Beskrivelse. Samme Dag har dog en bedre

Indflydelse gjort sig gjældende i Regjeringen, idet

Ulrik Christian Gyldenløve sendes til Fyn for at kon-

ferere med Henrik Ranzau om Defensionen; derhos

faar den sidst nævnte Ordre til at gjøre alt muligt for

at faa de ved Fredriksodde liggende Fartøjer ødelagte.

Men først den 31te Oktober blev Rigsraad Otte Krag

Øverstbefalende i Fyns Defensions Anliggender, fik

Ordre til at befæste Nyborg og til at montere Slips-

havns Skanse med 8 Stykker i8-pundinger »eftersom

vort Land Fyn ikke ringe Fare overhænger formedelst

Fredriksoddes Overgang.« — Det fremgaar allerede

heraf, at Wrangel strax har forsøgt at gjøre Landgang

paa Fyn; en Ordre af iste Novbr. til Amiralitetet om
at sende norske Jagter og Skjærbaade med Bemanding

og lette Stykker til Stribsodde, vidner om, at det ikke

blev ved ét Forsøg; og en Ordre af 3dje Novbr. til

Henrik Bjelke om at søge Fjenden i Medelfarsund

peger hen paa, at Wrangel enten har faaet svenske

Krigsskibe tilkaldt, eller erobret danske, med hvilke

han atter har forsøgt en Overfart. Den 5te Novbr.

*) Fynske Tegneiser.

**) Sjællandske Tegneiser.

Fra Enevældens Dæmring.
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havde Regjeringen faaet Melding om, at Fjenden havde

angrebet Fyn. Sjællandske Rostjeneste og U. C. Gyl-

denløves Regiment kaldtes fra Skaane til Sjælland,

Oberst Thumsdorfs Regiment sendtes til Fyn, Nakskov

blev besat af 300 Marinere, Anders Sandbergs Folk

hentedes fra Samsø o. s. v. *) Det vigtigste Tegn paa,

at det skulde blive Alvor med Fyns Forsvar var dog

det, at Ulrik Christian G. den 2den Novbr. blev ud-

nævnt til Øverstbefalende for alle Soldater paa Fyn.

I en hél Uge havde Regjeringen altsaa kunnet be-

tro Hr. Jens at afparere det Stød mod Danmarks

Hjerte, som Wrangel higede efter at føre og som

kun Mangel paa Skibe hindrede ham i at gjennemføre.

Det vilde have sin Interesse at kjende den Person ved

Hoffet, som frempousserede Hr. Jens; al Søgen uagtet

er det ikke endnu lykkedes. Dronningen kan det

næppe have været, thi hun var højt frugtsommelig i

denne Periode**) og Kongen maa jo have været saa

vel kjendt med hans Rænkefuldhed, Pralesyge og grove

Uredelighed i Pengesager, at Udnævnelsen heller ikke

kan skyldes hans Initiativ, naar han da ikke, nu da

Rigsmarsken laa for Døden i Fangenskab, mente sig

hævet over ethvert Hensyn til Sømmelighed.

Regjeringens Tilstand svarede til den kjøbenhavnske

Folkestemning; denne nærmede sig til Raseri og ud-

pegede Rigsmarsken som en topmaalt Forræder, der

*) Alle Data her ere af Sjællandske og Fynske Tegneiser.

**) Den 1 8de Novbr. fik alle Bisperne Ordre til at lade takke fra

Prædikestolene for hendes heldige Forløsning, saa militære

Udnævnelser kunne næppe have ligget hende paa Hjærte den

28de Oktober.
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havde vidst Besked med Fjendens Overfald og skam-

meligen havde forraadt Fæstning, Land og Folk. Der-

for var det, at Svensken behandlede ham og hans Svo-

ger saa pænt! Folk i Almindelighed vidste ikke, at

han laa dødelig saaret, og de der vidste det, tav klo-

gelig for at Raseriet ad den Vej kunde ledes over paa

den hele Adel.

Den 2den November blev det Christen Skeel for

galt, at sidde ene sammen med Ove Gedde i Rigs-

raadets Firemands-Udvalg, som nu var sprængt, efterdi

Otte Krag som sagt havde faaet en Slags Guvernør-

bestilling paa Fyn og Peter Reedtz sjældent kunde

møde. Christen Skeel erklærede sig at være for gam-

mel og skrøbelig til, at kunne virke noget rigtigt i saa

overvættes farlig en Tid*). Den 21. Novbr. forenede

dog alle tre Rigsraader sig om at udstæde et Nødraab

til de øvrige Rigsraader, for at bevæge disse til at

komme og deltage i Forhandlingerne, »at Fædrelandet

dog kunde reddes ved deres Raad, paa det os Faa,

som her tilstede er, ikke skulde impideres hvad Incon-

veniens denne besværlige Tilstand i sin Tid kunde for-

aarsage.« løvrigt meddelte de i dette Brev, at Fyr-

sterne i den nedersachsiske Kreds havde resolveret, at

dersom kgl. Mayt. ikke med det gode vilde evacuere

Bremerforde, saa vilde de tage denne Fæstning med

Magt. — Stapelholms Skanse **), der ogsaa havde holdt

*) Rigsraads- Skrivelser 1657. — Den næste refererede Skrivelse

ligeledes.

Paa denne Tid var Kansler Christen Thomsen Sehested død

eller døende.

**) Sjæll. Tegn. Kommandanten i Stapelholm, Oberst Frandtz, fik

den 24. Novbr. en Maaneds Sold.

II*
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sig til nu, led en saadan Nød, at Besætningen for en

stor Del var deserteret »saa at, seK^ om vi ingen Fjende

havde, vilde vi dog vorde consumerede, eftersom Sol-

datesken er nøgen, en stor Del af Kavalleriet umonte-

ret, en Part af Officererne mal-contents, Flaaden er

endnu i Søen ikke uden Fare, dog Gud ske Lov be-

holden, Undersaatterne er af den store og ulidelige Ind-

kvartering, Kontributioner og andre Udgifter mange-

steds ruinerede og uvillige, saa at en tidig Deliberation

var højst fornøden om hvad der skulde gjøres med det

Folk, som kun er til stor Tyngsel og som tilsidst maa

befrygtes at ville gjøre Mutination og Oprør. Vore

Allierede tage sig ikke vor Konservation saa højt an,

at vi jo næst Gud bør mage det saa, at vi troede os

selv bedst.

Med Kongen i Ungarn er det endnu ikke kommet

til Ende*]. Dette kunne vi ikke forbigaa Eder, gode

Herrer, som vore Medbrødre at forstændige, paa det I

kunne være forvissede at vi ingen Flid eller Umag spare,

baade i at betænke, bearbejde og drive paa Alt hvad

vi forstaa at kunne komme Hs. kgl. Majestæt og vort

Fædreland til Tjeneste, til hvilket des bedre at fremme,

vi underdanigst have anholdt, og formode med forder-

ligste at faa, fuldkommen Instruktion hvad vi skulle

gjøre.

Gud som Alting formaar, han give baade os og

Eder de bedste Raad og vende Alles Hjærter til det

*) Sjæll. Tegn. 16. Novbr. fik Rentemesteren Ordre til at betale

150 Daler til Fortæring for Steffen von Essen, Envoyé for Ge-

neral Zarnetschi (o. Czarniecki); et Tegn paa, at Polakkerne

ej svigtede ganske.
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hans høje Raad komme til Ære og vort betrængte

Fædreland til Befrielse. Samme trofaste Gud vi Eder

samtlige og Enhver særlig troligen ville have befalet. —

Af Raadstuen her for Kjøbenhavns Slot, 2. Novbr.

1657.«

For ret at forstaa den bevægede Stemning, som

de tre Rigsraader her lade komme til Orde, er det ikke

nok at tænke paa Fredriksoddes og det meste af Jyl-

lands Tab, eller i det Hele paa den Undergang, hvor-

med Carl Gustaf øjensynlig truede hele Landet, thi To-

nen vilde have været en ganske anden, naar det blot

havde været en ydre Fjende, mod hvem man vilde

samle alle gode Kræfter ; det er heller ikke Alderdom

og Skrøbelighed, der gjør Raabet saa hæst, at man

næsten ikke kan vente sig nogen Opmærksomhed vakt

derved. Vi maa tænke paa den Atmosfære af Løgn

og Bagvaskelse, hvori de Herrer skrev, paa det blinde

Borgerhad, for hvilket de dagligen mere blev Gjenstand,

altsom Rygtet om Rigsmarskens Død trængte igjennem

hos Kjbhvns. Befolkning.

Det var denne Atmosfære, som gav Grøde til

Tanken om Kongens Frihed fra Adlens Formynderskab.

Det var under denne Atmosfæres Tryk med de dertil

hørende Bebudelser af den kommende Statsomvæltning,

at Haandfæstningens Ophavsmænd mistede Kraft, tabte

Evnen til bestemt Optræden mod den spirende Slesvig-

holstenisme, mod den statsopløsende Tendens hos det

Ridderskab, som nu atter havde sejret ved svenske

Vaaben og var paa bedste Veje til at sejre over Dansk-

heden ved selve de danske Vaaben, ved at blive den
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virkelige Ihændehaver af den danske, arvelige og ene-

vældige Kongemagt.

De danske Rigsraader talte Modløshedens Sprog

og krævede blot at kunne stikke Hovederne tættere

sammen for at snakke, i det Øjeblik da de skulde have

sat deres yderste Kraft ind paa at gjøre deres gode

Sag og Ret gjældende. De have den Undskyldning,

at deres daadskraftigste Medbroder laa død eller døde-

lig saaret i Fredriksodde og at Tabene, de havde lidt

og led ved Krigen vare saa store, at deres finansielle Ruin

syntes uundgaaelig, naar de nu satte Statsforfatningens

Haandhævelse over Hensynet til deres private Inter-

esser, til at bjærge Stumper af deres tidligere Velstand

;

men disse Undskyldninger disculpere dem ikke. De

have deres Dél i det kgl. Enevældes Brøde mod Dansk-

heden, den Brøde, hvoraf vor Tid fik de bitreste Frug-

ter at nyde.

Den historiske Undersøgelse har til Maal at ud-

finde Sandhed ved at samle og sammenstille de over-

leverede Aktstykker og Beretninger, idet den Under-

søgende skjelner imellem Graderne af disses forskjellige

Troværdighed. Den gaar altsaa ud paa at dømme,

men Sandhed er ikke blot dømmende, den er samtidig

frigjorende. Vi kunne derfor ikke slutte vor historiske

Undersøgelse uden et Ord, der kan give Frejdighed til

at leve i, og af vor bedste Kraft at elske de Levnin-

ger af en fordum mægtig Stat, som vi tilhøre.

Skjøndt dens kræftbetændte Dele og lidt til ampu-

teredes i 1864, lider Organismen endnu og Danskheden

udstøder sine Dødssuk under den nordslesvigske Germa-

iiiserings Svøbe; vi finde ingen frigjorende Trøst i Er-
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kjendelsen af, at disse Suk, denne Lidelse, er en nød-

vendig Virkning af den forenede 2den og 3die Stands

store, om end tildels ubevidste Fejlgreb i 1660; thi

hvor der bundes i Anklage af, eller Beklagelse over

Medmennesker (og de Henfarne vedblive at være det),

kan Trøsten ikke blive frigjørende.

For at den kan blive det. maa vi dybere ud.

Saa blive vi da ikke, etter denne Skildring af den

spirende Slesvigholstenismes første Sejrvindinger staaende

ved Dommen over de optrædende Personers Værd og

Færd, men, idet vi erindre om Udgangspunktet, mindes

vi det reelle Grundlag, som Slesvigholstenismen har i

Halvøens Form og det store Tydsklands Naboskab.

Her erkjende vi strax og umiddelbart, at vi ikke kunne

tillægge noget Menneske Ansvaret for at det er saa,

men at denne Situation er et Værk af den Magt, der

efter eget Tykke skaber Folk og Lande, lige som Potte-

mageren danner sine Kar. I denne Sandhed er der

Frigjørelse for Enhver, som tror at Verdens Skaber

ikke blot har en vis, men en kjærlig Hensigt med hver

sin Gjerning og at han aldrig ophører med at være stærk

i de Svage, som kun stole paa ham, idet de tage alt

hvad der hører til Livet, baade Rigdom og Fattigdom,

Magt og Afmagt, af hans Haand.

Jo smerteligere vi Danske bevæges ved at sé de

i vort Enevældes Dæmringstid styrende Kræfter de-

maskerede, jo inderligere maa vi v^el ogsaa trøstes ved

den Frihedsdag, som i 1848 afløste vort Enevældes

Skumring. — Kong Fredrik den 7de kunde ganske vist

ikke give fuld Bod for Kong Fredrik den 3dies For-

syndelse, men, saa vidt det stod til ham, fyldestgjorde
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han Danskhedens historisk berettigede Krav paa at

raade hjemme, at styre sit eget Hus. — Det var den

danske Adels LoyaHtet i Enevældens Dæmringstid, som

gav Danskhedens Bærere i dens Skumringstid en ideel

Berettigelse til at fremføre den historiske Fordring og

i Danskhedens Navn at modtage Kongens Frihedsgave

;

saaledes grunder vort nuværende Statsliv ideelt i hin

dyrtkjøbte Loyalitet mod Kongen. Maatte vore Stats-

mænd i deres uundgaaelige Magtstræb altid bære

Mærke af denne Danskhedens Grundkraft og sky den

kolde Kløgts Krogveje!



Afslutning.

Paa Vejen fra Volden til Mogens Høgs Kvarter

maa Rigsmarsken have faaet endnu et Saar, thi der

berettes, at han laa hen i sit Fangenskab pint af to

svære Saar og dyb Græmmelse over sin og Landets

Ulykke, hvortil endnu kom en ulykkelig (og usand)

Efterretning om, at hans Hustru var druknet paa Over-

rejsen over Bæltet.

Grev Wrangel besøgte den Døende, som lydelig

beklagede sin og Danmarks Ulykke og gjorde gjæl-

dende, at han havde været en Modstander af dem,

som besluttede denne Krig. — Ved denne Ytring frem-

traadte Corfitz Ulfeld og vilde tage Del i Samtalen;

han havde ledsaget Wrangel, men dog taget saa meget

Hensyn til sin døende »hostis juratus«*), at han af-

ventede et Tilknytningspunkt for sin Indblanding.

Synet af Fædrelandsforræderen indjog Rigsmarsken

en saa levende og hæftig Uvillie, at Wrangel maatte

bede Ulfeld om at fjerne sig.

Først den 6te Novbr. 1657 udaandede Hr. Anders

Bille.**) Hans Hustru fik strax Underretnine derom

*) P. W. B. I. 44. — løvrigt efter Fryxells berattelser og danske-

Kilder, f. Ex. Birkerods Dagbøger.

**) Fryxell XII. 24.
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og indsendte Ansøgning til Regjeringen om at faa

hans Lig udleveret. Den 27de Januar 1658*) gav

Regjeringen den fynske Generalissimus, Ulrik Christian

Gyldenløve, Ordre til at sende Officerer til Fredriks-

odde for at athente Liget. Wrangel lod det overlevere

med de største Æresbevisninger , indsvøbt i et pragt-

fuldt Jordeklæde, — »men«, siger Fryxell**, »Sam-

tidens Mistanke til Rigsmarsken har fulgt hans Navn

lige til Nutiden«. — Ja, Samtidens iforvejen stærke

Mistanke øgedes betydeligt ved al den svenske Hon-

nør for hans Lig; Døgnets hadefulde Guder kunde

ikke se noget tilstrækkeligt Sonoffer i hans pinefulde

Dødskval, — ogsaa hans Eftermæle maatte de gjøre

saa foragteligt som mulig.

Liget blev ført til Kapellet paa Løgismose***), hvor

det henstod i Ro under hele den følgende Krig, men

det gode Efterdømme, den bedste Skat som en pligttro

Mand glæder sig mest ved at give sin Æt i Arv og

for hvis Skyld han har været villig til at underkaste

sig alle Lidelser og Afsavn , den ranede de : det er

ganske rigtigt slæbt i Snavset til den nyeste Tid. y)

De bedste Bev'iser herfor gives os igjennem De-

pecherne fra Datidens Diplomater; vi gjengive derfor

*) Fynske Tegneiser.

**) S. 24, Bd. XII.

***) En af Anders Billes fynske Ilerregaarde , som han efter Vedel

Simonsens Formodning fik med sin Hustru ved deres Giftermaal

An. 1628.

t) Et Sagn, meddelt Forf. af Geh. Arkiv Registrator Fr. Krarup,

fortæller, at den efter Freden herskende Forbitrelse mod Bille-

Ætten bragte denne til at ødelægge sin store Skat af Brevskaber. —
Arkivernes Beholdning viser ogsaa, at man har »revideret^

Rigsmarskens EfterladenskaV) af Statssager ganske grundigt.
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nogle af de mest betegnende Steder i dem. — I Av-

gust 1 66 1 skrev den svenske Ambassadør saaledes:

»Man er nu beskjæftiget med at holde Inkvisition over

En og Andens Forhold i sidste Krig. Rigsfiskalen skal

have stævnet den forrige Rigsmarsks Arvinger og flere

Personer for Retten. Om dette nu forholder sig saa-

ledes, er det uden Tvivl mest lagt an paa, at Hs. Maje-

stæt skal kunne konfiskere deres Landgodser«. — I

Septbr. næstefter skrev han : »Nu gaar Talen offenligt,

at man vil opgrave Rigsmarsk Anders Billes Legeme.

hvor det er at finde og derpaa lade hans Forhold i

sidste Krig undersøge og fælde Dom derover i Højesteret.

Vil man fortsætte med saadanne Processer, beholde

de danske Adelsmænd vist ikke mange Godser tilbage » *).

Da Samtiden maatte vide, at Feltherre Hans Schack

den 19de Oktober 1860 havde faaet Ordre**) til at lade

møde ved Rigsmarsk Anders Billes prægtige Jordefærd

i Odense***): sex St>'kker Skyts og 200 Mand tilhest

og tilfods, saa peger det her citerede Udtryk »lade

opgrave A. B.'s Legeme, hvor det er at finde«

utvivlsomt hen paa en udbredt Formodning om, at det

ikke var hans Lig, Fru Sophie Rosenkrantz havde

ladet jordfæste med saa stor Pragt.

Derefter synes det, at man end ikke har forsmaaet

at tage det Mystiske til Hjælp for yderligere at hidse

Folket op mod den nu afmægtige Adel, hvis Godser

Hofpartiet har længtes efter og ment at have Krav

paa som Løn for god Tjenstydelse.

*) P, w. B. I. 257—259.
**) Fynske Tegneiser.

***) Birkerods Dagbog.



I Oktober s. A. skrev samme Mand: »Rigsmarsk

Billes Sag skal nu med Alvor foretages imod Arvingerne

og det vil vel kunne hændes , at en stor Dél af deres

Gods bliver i Stikken. Man har ligeledes nogle andre

Kapitalister »under Haanden« , hvilke det samme lette-

ligen vil kunne vederfares. In summa: Man prøver

paa alle Maader Adelens Taalmodighed , der »uti en

hel bass condition ar<.*)

I Januar 1662 skrev den samme: »Den nylig be-

skikkede Rigsfiskal har atter faaet Ordre til at optage

og undersøge alle de i sidste Krig passerede Sager,

de maa saa angaa Levende eller Døde. Dette gaar

Adlen over al Maade til Hjærte« **).

I Marts 1662 hed det: »Holck***) er nu den eneste

danske Adelsmand, som er i dansk Krigstjeneste, men

hans Lehn er ham opsagt ... og skal gives til Kor-

bitz. — Af de holstenske Landraader ere Key v. Ahle-

felt og Godske v. Buchwald ankomne for at være med

i Anledning af den Sag imellem salig Rigsmarsken og

Friedrich v. Buchwald, som nu skal haves for«.f)

Saaledes forholdt det sig; efter henved fem Aars

Dvale, som ganske vist havde været en Trængselstid

*) p. w. B. r. 264.

**) p. w. B. I. 275.

'**) Den tidligere omtalte Erobrer af Leheskansen i Bremerland,

Oberst Ejler Holck , var nu Kommandant og Lehnsmand paa

Kronborg, hvor han tiltog sig megen opsigtvækkende Myndig-

hed, som jævnlig førte ham i Konflikt med Regjeringen. Han

forstod imidlertid den Kunst at bortlede fra sig de ofte meget

truende Uvejr, ved at afholde Fester paa det smukke Slot,

hvortil han indbød hele Kongehuset og smigrede Dronningen^

P. W. B. II. 249—288.

t) P. W. B. I. 281.
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for Landet, saa mørk, at dens mørkeste Dag, hin

1 8de Oktober 1660, i lange Tider har fosforiseret med

Lysglands, — skulde der endelig gjøres noget ved

Sagen. Nu da Haandfæstningen var tilintetgjort, da

Hundreder af Adelsmænd'^) havde været med i den

theatralske Arvehyldingsscene paa Slotspladsen og den

danske Adel i det Hele havde vist sig saa tam og

medgjorlig , at der slet ingen Fare var at frygte fra

dens Side, nu turde Magthaverne endelig lade Klafferen

tie og give den Bagvaskede, eller hans Efterlevende

den Oprejsning, som en Retssag kan give. I Betragt-

ning af, at den afdøde Rigsmarsks Svoger og vistnok

fortroligste Ven, Mogens Høg, var død i Februar 1661,

vovede man endog at lade Sagen faa fuld Offenlig-

hed. — Den 3dje Marts 1662**) gav Kongen Ordre til

Grev Christian Ranzau som Præsident i det af Feltherren,

Skatmesteren, Kansleren, Tyske Kansler og Christoffer

Gabel bestaaende Statskollegium om at lade de denne

Sag vedrørende Dokumenter , som indtil da havde

været opbevarede i et eget lille Skrin i det tidligere

Rigsraads Forsamlingsværelse, fremtage og revidere af

en Kommission, hvortil Kongen særlig bestemte sine

trofaste Kreaturer, Gabel og Sekretær Fried. Giessen. —
Da dette Revisionsarbejde var gjort og Resultatet re-

fereret for Hans Majestæt, blev der den ude April***)

skivet Ordre til Friedr. Giessen om at levere Doku-

*) Sjæll. Tegneiser Oktbr. 1660.

**) Sjæll. Tegneiser. — Original-Ordren findes paa det store Kgl.

Bibliothek blandt »Adelsbreve. Bille« Fase. 4 Nr. 241, og den

er dateret 5te Marts 1662.

***) Sjæll. Tegneiser.
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menterne til Generalfiskal Søren Kornerup, som Dagen

forud*) var beordret til at sætte sig ind i og at pro-

cedere i Sagen mod Friedrich v. Buchwald, og denne

stævnedes til Mode i Kjøbenhavn den 4de Maj.

Allerede i Marts var Key v. Ahlefelt (med Frue**)

og Godske v. Buchwald komne til Kjøbenhavn, og det

tør sikkert antages , at Kongen har taget disse Herrer

paa Raad med, men det kan ikke oplyses i hvilken

Grad de have Del i Beslutningen om, at lade den

store Offenlighed bortfalde og at bringe Sagen ind for

det militaire Forum. Denne Frontforandring var fore-

tagen inden d. 25de x\pril***), thi paa denne Dag be-

ordredes Feltherre Hans Schack til af Kammer-Sekre-

tær Friedr. Giessen at modtage Dokumenterne og

udlevere dem til Krigsfiskal Mathias Johansen. Sand-

synligvis have de holstenske Herrer gjort den alt til

Kjbhvn. ankomne t) Hr. Friedrich v. Buchwald noget

ængstelig; han kom selvfølgelig i tryg Forvisning om,

at man som hidtil ikke vilde vove at krumme noget

Haar paa hans Hoved og nu var der Udsigt til at

man vilde behandle ham som Statsforbryder! Den ene-

vældige Konge lod ham i Stikken, hvad skulde det be-

tyde r Han skrev en Ansøgning om Udsættelse ff) ; den

*) Sjæll. Tegneiser.

**) Sjæll. Tegneker. Den 22de Marts 1662 blev Ejler Holck paa

Kronborg underettet om, at Hr. Key v. Ahlefelt og Frue havde

Kgl. Tilladelse til at bese Kronborg.

^**) SjæU. Tegneiser.

t) P. W. B. I. 287.

tf) Sjæll. Tegneiser 27de April 1662. Kongen skrev til Grev Chr.

Ranzau følgende

:

»Yi tilskikke Eder Friedrich v. Buchwalds underdanigste

Suplikation og eftersom Vi af Vore dertil forordnede Depute-
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blev afslaaet og det Uhørte skete : Han blev indstævnet

for »den hoje Krigsret«, men var som sædvanlig for

oprørt til at kunne opdage den deri liggende Begun-

stigelse og til at kunne holde Tand for Tunge. Han

ikke blot besluttede sig til at anvende sin gamle Trafik,

i Stilhed at rejse bort, naar det kneb, men var endog

saa ubesindig at tale derom til Folk, som gjentog hans

Ord for Kongen: »Han vilde rejse, hvad enten denne

bevilgede ham Udsættelse eller ikke .

Diplomaten Peter Chambers skrev herom: »Jeg

var hos Schack, der samme Dag ikke vidste, at v. Buch-

wald var bortrejst, men for at faa Vished sendte han

en af sine Pager, som kom igjen med den Besked,

at han alt var rejst, hvorover Feltherren forundrede sig

meget og sagde: Jeg haaber dog, at han ej vil gjøre

en Key Lykke af sig. — Denne von Buchwald førte

Kommando i Stift Bremen.«

Ifølge samme Diplomats Udsagn optog Hoffet Hr.

V. Buchwalds ved Flugten udviste Mangel paa Tillid

særdeles unaadigt, men naar vi se hen til Sagens ende-

lige Udfald er der Føje til at antage om denne Unaade,

at den nærmest har været Komediespil, hvori Hoffet

først tog Rolle ved at skræmme v. B. med Søren Kor-

nerups bekjendte Sagførelse, dernæst ved at give ham

rede og Ministre, som med ham efter iiaadelig Befaling kon-

fereret have, erfare, at han endnu videre Dilation er begjærendes,

saa er Vores naadige Villie og Befaling, at imorgen i CoUegii

Status Forsamling til videre Deliberation proponere om raad-

somt befindes samme videre Dilation at give og om ikke for-

nødent eragtes, at vi Os om hans Person forsikrer, helst efterdi

formenes, at han sig agter herfra at begive , enten hannem Di-

lation bevilges eller ikke.« Jvnfr. P. W. B. I. 287—288.
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Afslag paa hans Udsættelses-Begjæring og saa sluttelig

ved i den høje Krigsret at indsætte tre danske Adels-

mænd*), som, omi de end nu vare den enevældige Kon-

ges fuldtro Mænd, dog maatte antages tilbøjelige til at

ville ramme saa haardt som muligt den Mand, der vil-

ligst havde gjort sig til Redskab for Hofpartiet i dets

Kamp for at knække Adelsvælden, særlig i Rigsmar-

skens Person. Kongen havde jo ogsaa ved Carl Gu-

staf og Hans Schack i Krigens Tid lært at skjønne

paa Besiddelsen af Christianspris**); kunde han vinde

det tilbage, uden at give sine dyre Penge derfor, saa

maatte det være ham kjært; her stod Ejeren, anklaget

for en militair Dødssynd, — men man følte sig stadig

noget forbunden til at tage et vist Hensyn til den

gamle, tro Partifælle; kun et klart Bevis paa, at dennes

Tillid svigtede, kunde hjælpe Kongen til at staa rén i

den holstenske Adels Øjne, naar han f. Ex. skjænkede

Eorbryderen Livet mod at tage hans Gods, og dette

var af Vigtighed; altsaa maatte Synderen, den nu over-

flødige Partifælle, forledes til at gjøre en Buk, for at

alle Parter kunde blive tilfredse, og med en saa hidsigt

*) Ifølge et løst Blad, der fandtes vedlagt Krigsrettens Dom (i

Geh. Arkivet. Indkomne Sager til KrigskoUegiet for Maj 1662),

var Hans Schack denne Rets Præsident; Bisiddere vare: de tre

danske Adelsmænd, Henrik Ranzau, Axel Urop og Henrik Bjelke

;

den nye Rigsmarsk, Sachseren Joh. Chr. v. Korbitz; Generalerne

Bielcke, Fuchs og Trampe; Stadsoberst Fredrik Thuresen;

Obersterne Thumsdorf, Kørber, Bremer, Bessel og Russe. —
Det sés af Dommen, at Fiskalen havde ventet Kongens Nær-

værelse i Retten.

**) Efter at Fæstningen var overgaaet til v. B. havde den faaet

igjen sit gamle Godsnavn: Friesort.
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opfarende Mand som v. B. kunde saadan en lille In-

trige ikke falde vanskelig.

Alle Tegn tyde hen paa, at Historien hænger saa-

ledes sammen, men med afgjort Sikkerhed kan dens

Rigtighed næppe mere godtgjøres, — derfor have hine

Tiders Revisorer af Statens Arkivalier viseligen sørget.

Den interessante skjulte Kamp imellem Drot og

Marsk, imellem hin Tids Slesvigholstenisme og Dansk-

hed, fortjener visselig en bedre Belysning, end de have

undt os. — Dog selv om vi maa nøjes med Stumper,

lader sig deraf danne et klart Omrids: Kampens væ-

senligste Træk staa nu for os med al ønskelig historisk

Vished, for saavidt som den førtes paa militære Omraader.

Blandt de Dokumenter, for hvis Brug vi skylde

Tak til Gehejme Arkivets Embedsmænd, Hs. Exe.

Gehejmeraad C. F. Wegener, afd. Registrator Plesner,

nuv. Registrator F. Krarup og Sekretær Mathiesen,

samt Hr. Cand. mag. F. Jessen, er der ét, som abso-

lut bør komme frem i denne Bog, og det er Krigs-

rettens Dom over Friedrich v. Buchwald. Den gjen-

gives derfor her saa nøjagtigt, som Arkiv-Kontorets

knebne Plads og Belysning har tilladt os at afskrive den.

Den vil vise os, at Hr. Friedrich v. Buchwald efter

alle den daværende juridiske Kunsts Regler blev fra-

dømt Liv, Ære og Gods, for, i Krigstid og Hge overfor

Fjenden, at have vist den groveste Ulydighed mod
Rigsmarskens Befaling.

I den samme Maj Maaned, hvori denne Dom faldt,

gik det Rygte i Kjøbenhavn, at Buchwald kom til at

klare for sig med en Sum Penge ; dette Rygte bekræf-

tedes i Juni af Peter Chambers, da han skrev: »Der
Fra Enevældens Dæmring. j2
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siges, at Buchwald skal betale 50,000 Daler, for ej at

have adlydt Rigsmarskens Ordre og Kommando.«

Han var som sædvanlig ikke daarligt underrettet,

men dog næppe ganske nøjagtigt, thi udenpaa Dommen
finde vi skrevet: Recess in S. M. Fried von Buchwaldts

sache. Welche sache durch Konigl. Clemence ist acco-

modiret durch Erkenntnisz der Schuld und aufgebung

gewisser landgiiter.

«

I disse Godser fik Kongen altsaa sin Erstatning

for det tabte, ham saa dyrebare, men Danmark saa

saare dyre Ærkestift Bremen.



Af indkomne Sager til Krigs Collegiet. Maj 1662.

Geh. Archiv.

( In diesem Oberkriegsefericht hoch-
D. 3. D. N. &M. j T, -j \, ^

I
verordneten rrasident und Assessores

Durchlauchtigster Groszmachtigster Konig, y*)

Allercfnadicfster Herr 1
Fiir Eure (Konigl. Mayest) *) Excellentz und diesem

hochloblichen Oberkriegsgerichte hochverordneten Pra-

sidenten und Assessores erscheine alsz Klager im nah-

men der justice und tragenden Ambtes halber contra

Hrrn General Majoren Friederich \^on Buchwald aufif

Priiszordt und Nedregaard, Erbgesasze, Ritter, Beklagter

in piincto erstlich der von dem SI. Hr Reichs

Marschs S7ib dato Bremerforde am i i ten July

1657 ihm er theilten und nicht par ir ten Ordre

und dasz er Zweitens zu der Zeit wie man seiner

am meisten benothigt gewesen, ohne Mayst.s aller-

gnådigster eonsens und dero damahligs commendi-

renden Reichs Marsz vorwissen, Vielweniger Beuhr-

laubung, seine angewiesene Posten qvitiert, und als

er vor dem Feinde gestanden von der Armee aus-

getreten, wodurch die Conqvestur in Brehmen ver-

loren und Ihre Mayst.s armée auch Lande ohn(un?)-

setzlicher schade ist zugewachsen , und sage mit

*) Overstreget i Originalen.
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Vorbehalt AUerfernerer Notturftt und zu ståndigem

Rechts in facto zuforderst in guteni Grunde und be-

standig wahr zu sein, dasz obwoll der Hr Beklagter

von Ihrer Konigl. Mayest. sich also bestellen lasse und

in diesen auszgedriickten terminis : wie sich auch ohn

das nicht andersz gebiihren wolle :| capituliert hat, dasz

wohin Er jederzeit wiirde conimendiert werden, sich in

allen occasions. bey Tag und Nacht dergestalt betragen

und anschicken, wie daszselbe einem guten Patrioten

und Mannhafften Gen:Wachtmeister eigne und wolan

stehe:

Vermoge Capitiilationis sub dato Flenszburg den

23 Martij Anno 1657 Lit A.

Sich alich darauf mit dieszen dorren worten re-

versiret håbe, dasz er alle demselben, so in gedachter

solcher Bestallung enthaltenen (Pflichten?) mit getreuem

fleisz unter anderem nachleben woUte.

Laut Reverses sub eodem loco et dato Lit B.

Er dennoch diesem allem gantzlich zuwider nicht

nur so bald Ihre Mayestat von dannen sich wieder ins

Reich begeben, und gestalten sachs noch den damali-

gen Reichs-Marsz mit sich genommen, dasz sub dato

Flenszburg d:
'"'f-^-^

April 1657, hinterlassenen ordre,

dasz er nåmlich Zeit seiner abwesenheit die trouppen

in Hollstein commendierc und auf Alles gute Achtung

haben sollte, ohnangesehen dieselbe in Flenszburg, alwo

Eure Konigl Mayst zugegen, und also nicht ohn Deren

vorwissen und gnådigste Beliebung auszgefertigt wor-

den, gar honisch syndicieret,{>) dasz Er an dem in der

ordre ihm assignirten Orte viel besser die Schiffe so

nacher Travemunde gehen, wurde Zohls (?) (wiirde holen?)
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als sonst die vorangeregte ordre und seiner charge

gemåsz etwas verrichten konnen, und dannenhero da-

wider aufs feierlichste vorerinnerntlich protestiert und zu

angedeutetem Commando oder einiger Verandtwortung

nicht wolle verbunden sein und wasz dergleichen Dings

mehr, mich deszfalsz auff eines unter seiner eigenen

Handt in orio-jjic sio-nirfcs Schreiben an den H. Reichs-O o

Marsz beziehend:

Slib da/o Schekamp*) den '7is April 1657.

LU C.

Dasz Bestalter auch daszelbe zum zweytenmahl

wiederholt, und so gar auf seine Giiter sich zubegeben

alszbald zu Anfangs gedre(åu ?)wet hat:

In einem andern original schreiben siib dato Vin-

der d. 19 Aprilis 1657. ^^^ ^^'

Sondern auch fur(n)emlich und am AUermeisten,

wie nachgehends die Coiujveste im Herzogthumb Breh-

men geschehen, und dasz dieselbe viel (minder?) Unter-

thans-Affection fast voU versichert geweszen, nach aller

mogligkeit soUte maintcnirt werden, in einem Kriegs

Consult zwischen dem H. Reichs-Marsz, Detlef und Cay

von Alefeldten beschloszen:

Protocol snb dato Bremerfohrde d: 7 Juli 1657.

Lit E.

Darinnen auch Hrn Beklagten das Ober Comniaudo

anzubefehlen fiir gut angesehen worden,

Kriegsprotocol siib dato et loco codem Lit F.

Dasz er Hrrn Beklagter die hierauff gegriindete ordre

des Reichs Marsz, dasz er mit seinem eigenen Regi-

") c: \ Mil NV til N for Fredriksort.
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ment, des Hrn Obristen Waszs 6 Compagnie und 4

Compagnie von Gen: Qvartiermeister und Obristen Jensz

im Hertzogthumb Brehmen an der Oster verbleibe und

daszelbe fiir feindlichen einfall versichern solte, durch-

aus nicht wolle annehmen, ob sie gleich von den Hrn

Gen: Kriegs Commissario Detlef v. Alefeldt und da-

mahligen Obristen H Eggerick in Persohn ihm zum

zweitenmahl præsentiret worden. Prodiicierc deszhalb

die ordre selbst sub dato Bremerforde d: 11 July 1657

mit Hrn D. v. Alefeldt und Hrn Eggerick eigenhåndiger

Attestation. Lit G.

Dabey es noch nicht eins geblieben, sondern nach-

dehm er also gegen ordre anstad der Riviere Oster in

dasz Land Keding an die Elbe verlegt, ist er selbst zur

allergefahrlichsten Zeit und fast im Angesicht des Fein-

des, dessen Einbruch man dazumahls Aller Orts stiind-

lich besorget, wie Er auch bald darauff erfolget, ohne

alle Ihro Mayttl bewilligung und dero Hr Reichsmarszs

erlaubnisz gar ausz dem Kriege geschieden, und zu der

Armée niemahis wieder gekommen, woriiber wie nach-

gehends der Feind in dasz Herzogthumb Brehmen ein-

gedrungen und daselbst alles in hochster Confnsio)i ohne

einige fli'r/<;7/.9/(?;/' vorgefunden, deszhalb bisz auf Brehmer-

forde alszbald verlohren gangen und dieser Cron und

Angehorige Fiirstenthumer nicht geringer Schade zuge-

zogen ist. Gestaidt der Hr Beklagter in seinem eige-

nen Gewissen woU empfunden, dasz diese action eine

grosze und in allen Kriegs Rechten und Gebråuchen

unverantwortliche eigenthatligkeit sey, deszhalb er alsz-

bald ^^'ie er ausgetreten, sich anhero nacher Copenhagen

erhoben in meinung sich derselben in einer defensian
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schrifft Slib dato Copenhagen d: 21 July 1657 zu ent-

laden, worauf auch der Hr Reichs Marsz siib dato

Grevenkorp bey der Steinburger Schantze den 7 Au-

gusti 1657 geantwortet, allermaszen diese beide docu-

mente zu mehrerer der Sache information sub Lit H.

et I hierbey erleget worden.

(Es håbe aber Ew. Maytt) *j Mar**j hat Es fur Rath-

sahmer der Zeiten Gelegenheit nach erachtet, allerhand

notige Verfassung zu finden wie dem Feind vielmehr

tapfer zu begegnen, als wie dergleichen Unordnung

irgends zu bestrafen seie, woriiber also dazumahls die

sache verschoben worden und bisz itzo unerortert ver-

blieben ist.

D ediictio jiiris Wan es der einmahl, wasz

ferner die Kriegs Rechte und zwar erstlich die rcfusiric

ordre betrifft, bey Krigserfahrenen auszer allem Zweiffell,

dasz es umb den Gehorsamb im Kriege ein gar zartes

Wesen ist, welches allemal pro anima belli geachtet

und dannenhero mit so viel groszere strenge jeder

Zeit dariiber gehalten worden, also dasz der Ungehor-

sahm fur eine der Schwersten Siinden beym Krieger

gesetzet, und fast iiberall ohn unterschied mit dem

Halsze:

L. 3. § 15 ff. de re milit: in bello qui rem a Duce

prohibitani. — Hollandisch K. R. artic. 47, biszweilen

auch mit Gutt und Ehre gebuszet wirt:

Kayserl Maytte und des Heil Reichs Reuter Be-

stallung sub dato Speyer Ae. 570 § 53.

Kaysers Maximil: 11 artickelsz Brieff § 14.

*) Overstreget i Originalen.

**) Reichs-Marsz?
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Und dannenhero auch zuforderst ausztriickentlich in

Ihr (Ew) Maytt. Artickelsz Brieff Bey straffe des Mein-

eides und Lebens verbothen § 7 et 8.

Den auch zweitens nicht weniger bekanten ge-

brauchs im Kriege und ohn Zweififeliche Rechtens ist,

dasz dergleichen desertioncs und auszrictte jeder Zeit

gar ernstlich geahndet worden, und noch, Und zwarts

der Vorangeregte

Kayserl und die Heil. Reichs Reuter Bestalking

§ 61 Kaisers Maximi 11 Artickelsz brieff § 14 des

Hollandische Kriegs Reehts 16 et 24.

nichts ånders alsz nur zu mehrerer erleuchterung er-

wåhnet, so ist vermoge Ihre (Ew.) Mayst. elgenen Arti-

cids Briefifs § 29.

Auch ein Gemeiner, so bald er ausz weicht, seines

Lebens verlustig, wie vielmehr ein hoher Officier und

Generals Persohn, dergleichen im Kriege jeder Zeit harter

alsz Gemeine Knechte bestrafft worden Art: 8 /// fine.

Bevorab und furnemlich da so viel gefåhrlicher umb-

stånde alsz wie hier sich dabey ereugen, dasz der

Feindt im Anzuge § loi, und ein so groszes interesse,

alsz vorbesagte conqvcste von Brehmen da von hier

Ctrt, welches den allemahl ingehørige sondere conside-

ration gezogen worden.

§ 137 (Ew) Ihre Mayst. Artickels Brieffe

(Und also nichtes) Wiewohl fast nicht viel daran

fehlen soli, dasz nicht die gantze Sache in § 25, 26

et 27. Unsere Artikel klarlich nur alzuviel ausz ge-

dmcket sey.
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seiner dcfension shrift H. vermeinete Ableinung

nichtes vorfangs mag, alsz wen er vorhero solche

ordre bey dem Hr Reichs Marsh abzinvenden

gesucht håbe, da aber seines wiederwills hierin

nur alzuviel hatte blicken lassen und ihn durch

diese Gelegenheit des von E\v Mayst allergna-

digste vertrauten Commando berauben wolle;

ziimahls so lange ein Ding begehren und er-

halten unterschiedene sachen sein, es auch da-

bey bleibt deszweils ohnerachtet seines gesuchs

die ordre nichts desto weniger erfolget ist, Hr

Beklagter sich auch de rselben ohne Verletzung

des arficuh brief und verwirckung der darinn

enthaltenen straffe nicht entziehen soUe. Sonsten

lasset man dahin stehen, kombt auch der

vorweseude Klage wenig oder gar nicht bey,

ob zwischen den Hr Reichs Marsch und Hr

Beklagten einige piqvanterien gewesen, dazu der

Hr Beklagter ein und andermahl sich bekennet,

der Hr Reichs Marsch gleichwol aber in seiner

Verantwortung gar nicht gestehen \\ill:

Wenn aber gleichichtes davon gewesen und

sogar bey dieser ordre etwas Menschliches mit

untergelaufen, wiirde dennoch Hr Beklagter viel

verantwortlicher gethan haben, wenn er seinen

elgenen in obenangefiihrten Briefe C dem Hren

Reichs Marsh gethanen Vorschlag groszmiithig

nachgegangen , dergleichs prætendirfe Zunotig-

ung eines weils iiberstanden, und bis zu ge-

legnere Zeit alles auszgestellt, bevorab da solches
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§ 34 K. R. gemasz, unterdessen aber Ew
Mayst hohe Angelegenheiten Beobachten und

durch rcfiisirfc ordre sich selbsten seines com-

mando nicht beraubet hatte.

Woher auch an solcher ordre seiner mein-

ung nach echtes irraisoiiables gewesen, dariiber

Er sich irgendts mit Fiige zu beschweren ge-

habt, wiirde es Hr Beklagten weder an gehor

noch Recht hernacher bey Ew. Mayst. ermangelt

haben und hatte solches der Hr Reichs Marsz

alsdann zu verantworten gehabt. Gesetzet auch

es mochten die tronppen etwas ungleich getheilt

und deren etliche mehr in Holstein bei dem

Hr Reichs Marsh als bey dem Hrn Beklagten

in Brehmen gewesen sein, so kann Er doch

selbiges umb so viel weniger ubel nehmen,

weil Er selbst in seiner defensian die Groszeste

Arbeit in Hollstein vermuthet und stehen die

drey angefiihrten Ursachen auf gar schwache

Fiiszen, dasz Er einmahl in Hollstein Heber

Arbeiten und ^eine stelle bekleiden woUe; dann

ihm gleichwoU in seiner Bestellung keine ge-

wisse Province assigiiirf, vielmehr aber vorer-

wiesenermaszen dergestalt mit ihm capHulirt

worden, dasz Er sich allemahl sollte und woUte

commandiren lassen, wohin es Ew Mayst oder

4ehro damaligen Reichs M. gut befunden wiirde
;

und da Hr Beklagter selbst in Hollstein die

meiste Arbeit vormachtet (vermuthet?), hat Er

ja auch umb so viel wenigere Ursach gehabt unter

dem \'orwand der schwachen und wenigen
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trvuppcn mehrgedachte ordre zu rcfiLsireu, und

da so grosze Gefahr nicht vorhanden, sich

ohn Urlaub gantzlich zu rcferircu.

So dienet auch weiter wenig zur entschuldigung

dasz Hr Beklagter eben dazumahl wie der Feind im

Anzuge gewesen , abschied und erlassen zu werden

gesucht håbe, denn zugeschwiegen, dasz Er unterdessen

ebenwobl in Brehmen alsz in HoUstein, darnach Er so

sehr gestrebet zu haben will angesehen sein, dienst

hatte thun und der Vermutheten erlassung erwarten

konne, so kan ihm gleich woll nicht unbekandt sein,

dasz bey dergleichen umbstenden seinen abschied zu

suchen fast wenig practicabel und eines braven Cavaliers

rcnonimée nicht genugsahm gemasz gehalten werde,

Allermaszen daszelbe im Krieges Rechte auch nur

gantz nicht entschuldigen, Vielmehr aber eine schwere

Verantwortung nach sich ziehen wiirde: § loi Artic.

Brief. § 99 et loi Schwedi: Kriegs Recht. Undt dasz

den endtUch so wenige Trouppeii alsz 1000 bis 1200

Pferdten zu cummcndircn etwa eines Obrists, nicht

aber eines Gen: Majors Arbeit sein solle, so ist gleich-

wol in Unseren Articullen keinem Officiere ober eine

gewisse Zahl zugeeignet, viehnehr aber wol bedachtig-

lich verordnet worden, dasz sich ein jeghcher in Ziigen

wie es die Gelegenheit erfordert, solle gebrauchen

lassen.

§ 7-

Allermaszen dieselbe worte auszdriicklich dem Krie-

ges Eide einverleibet;

Somit auch ferner diese Trouppen ausz verschie-

•denen Regimentern zusammengezogen gewesen, daher
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alsz ein Considerabcl und Generalhaupt miisze vorge-

stellet werden, zugeschwiegen dasz die heutige erfah-

rung taglich ein Anderes bezeugen, und sich auch

nunmehro Generals Persohnen \\o\ mit viel geringere

Troiippcn im fall der noth und da die arméen nicht

ebenso grosz coviniendicren lassen, und dannenhero

keine blame oder Verkleinerung ihrer rrptitafion be-

fiirchten, vielinehr aber durch dergleichen occasionen

eine prejtbe ihrer condiiite geben, und der welt sich

bekandt zu machen trachten; Petit i o. Diesem nach

und wasz sonsts nach Krieges raison der heilsahmen

iiistice in einer so offenbahren sache mochte zu stelle

kommen, solches alles Bitte allerunterthånigst E\v Maytt:

dero selben und Mir anitzo allergnadigst gedejen (?) und

in dero Ober Krieges Gericht Erstiglich erkennen, er-

klåren und auch straffen lassen wollen, dasz Hr Be-

klagter wegen iiberfuhrtes Gedoppeltes groszes Ver-

brechens vorangezogene klare Rechte und Loblichen

Krieges Gebrauch, ernstlich anzusehen und vermoge

Unsere 7. 8. 25—26. 27. loi. 137 Kriegs Articuln

allerdings Gemåsz am Leben ehre und Gut zu erhal-

tung hochnotiger Kriegs Disciplin und Andern zum

exenipel auch einiger erholung des Ew Maytt ange (?)

Uhrsachten ohne erschwingliche Grosze schadens und

nachtheilsz zu condemniren und zu bestraffen sey.

Hieriiber Ew Mayt. hohe Richterliches Ambt omni

meliore modo allerunterthånigst implorirend

Eurer Konigl Mayett:

AUerunterthånigster

Knecht.
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